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 نامزمهیمدق ناربا یامنیس لیاسم هرابرد وگتفک
 رسدپانناباب یلوگ راگناو دراد امنیس نیا دوخ رمعاب

 ماسفارعاوناهب مينکیم هاگننآ یهچخیرانان یتفو
 هسگ میدوخیمرب اهیوجهراچ و اههبحاصعو اهدرگزیم

 هروک رگاو - تسا هدرواین راببیناشک کهدقع زج یلماح |

 میدیسر یلانشورم,هک دش هدوش۶ امثیس نیارد یئاعمار |
 بسا هدوبام ناگدننک هیهتمهافتوتمه و ینالنزا یشان
 تکر حنآهانپرد دننسناوت دنمقالع و قاتشم ناناوج هک |

 .دنیامنداجیا یئون یاه |
 لباسم میتشاد شیپ یاههفه هک یئاهتشاددایرد 1
 یسررب فلتخم تاهج زا ۱رنامدوخ یامتیس یزورما |

 تجامس و ميلوکيم مهزابهک .دینیبیم رکاو - میدرک
 هنامیمص هکنیا و تسام یدنمقالع لیلد ميهدیم ناشن ۱

 هکنیا زا ادچ .میشاب هتشاد یحرطم یاهنیس ميهاوخیم

 گوسفحعفادم ميرادهفيظو یکتهرفهناسر كي ناوئهبام |
 رسکاشامت كب زین دوخ رکید یئاجرد س میشاب رگاشامن

 «شادییوخ یامنیسک ميهاوخیمو میتسه مه ۱
 :مینیبهبمه یبوخ یاهملیف و میشاب "
 تاهجزا !رنامیاهفرح ملادهک تساههزیکنا نيا اپ ۱

 ربروصر وبا اس
 هشيمههک نآ هب طوبرم لیاسم و هدننکهیهنشف ةعب میشاب
 امتیس نا یاه تیلوئصیلک رادهدهو بالتخ دروم

 , تسا هدوب
 یرادهگن و قلخرد هدننکهیهنشفنهک تسین یکش . |
 شقن هک تسا هدنزاس ردقنامه پوخ یامنیم لپ |
 دندميهاوخ مینک تواضف هنافضنم رگا اما .... زا 1
 یضدش تابلا شمرجمکت سایمهتم یناربا هدننکهیهت « |
 ناسا یارب یدابز هدننکعناهلبلد هک ارچ - تسی |
 ناونیملدروسهمهرد ۶ اجهمه دد و كراد دوخ به |

 امنیسنبا راک لیاوارد دیاشتسنادلادتبا لوئسم هر وا ]
 دوخ تیننسح نداد ناشن یارب یتیمرق ناتدننک ه یه |
 توسکس تاماهنا لباقمردهک دندوب دوبچم و دنتشادن |
 دنمقال ناناوج ندمآ اب ریخا یاهلاس رداما  دننک |

 ی

 ؛میاهتشاد نامدوخ یامنیسرد یلون چوم ام رگا
 میل لب هدنعدودوج سعد لات ۳

 هل

 هدننکهیهناک ميربذپپ دبا و تسا یتیعفاو

 ۹ 1 اه هنیس و ما 11
 بو مو

 تشادداا 1

 دزاد تیننسح ینآرنآ هدننک هیهت

 هاگآاننا زاسملیفاما
 !دناهدرک عیاضارنآ ۱

 هک سایهانپینمدآ - نایجاشامن یمدمد و هدشن هتخانش
 دناوتیم هک تسا یکسیر یفرامتع ریفو هزان تکرح ره
 ناشنمهار یدراوم و - دهن دابرپ اد وا یتسه مامن

 یهنراک لکشم مامتنیا و - سا هتفردابرب هک میراد
 تسین ام ناگدننک

 هدننک هیهل تیننسح زا ميهاوخیم اجنیا دن ام

 یسنسرد طابتتسا نآ هرابرد هشیمههک ميئوکب یناریا
 , تسا هتشادآ دوجو

 هدننکهیهناب هکنيا زا لبقام یامنیس هدمهلکشم

 ...زاسملیفهب ذوشیم طوبرم «دشاب هتشاد طابترا
 تیننسح ربمایپ د لوسرادرگراک هکشیا تیعفاو

 . تسا نآ یایوئدنس ملیفد تسا هدننک هیهن
 دن ملیف كي نتخاس اب نادرگراک كي نیارباتب

 .میهنكی تیلنسح یاههناشنمامن دناوتیم تحار یلیخ
 .تساهدادمهدابرب میدید اهراپهک .- دهد دان بار هدننک

 دننک ی مراک یاهفرح دوطنهک امناراسملیف رثکآ

 دوخهفالخ تردف دح هرایرد یقیقد یئاسانش یلک روطب
 ,دنرادن هدننک راک د یاب یاهزوح هچرد هکنیا و

 یاهملیف یدادعت هب ميروخيمربهک تساجنپا رد
 باهدوبمهیعدم اهنآ ناگدنزاسکف رامتمریف حالطاهب

 اهل ومدوب پذاک راک كي .دندوب هنخاسک هچنآاما
 زاواوصفر اضرفهک هدوب نيا لذتبم یاهملیفاب شنوافت
 مسه ژونه دباشاهنآ ناکدنزاسودونهدش فدحاهنآ زا
 دروخودز ریظن یراجن لماوع هک دننک دلرد دنناونیمن
 مایفب لادتنا هباع دناوتیمن هسفنلایفصفر و زارا اب

 دشاب مه
 روعشدزاسیمزنامته ار یئامنیس رثا كب هک هچنآ

 نآ رد نازاسملیف فرطزاهک تسا رثا نآ یاهیهاکآ و
 هج رد و ینحلهجات هکنباژا دعب و  ددرگیم حرطم
 . دوشیم هدابامن یرفستآ

 راشآ ی دای ژدادمتهب مه یحطس رورم كي رد یتح
 هدننکهیهت هبامرس ندادرده ژج هک ميروخبمرب هیامیب
 نابرجرد یدودحا هک ام . دناهتشادن یشزرا هنوگچیه
 راثآ عون نبا ناگدننکهیهنهک ميلادیم « مناهدوب اهراک
 امئا دصق و دئاهدرک چرخ لو یدب هاو همارب هچ اب

 حرص دوطب میئاوتسع هنوکج ادل- ۲ تسا هدون هچ
 هدننکهیهتاجنیارد ؟ مينک موکهملیلد نود ار هدننکهیهت
 دحیصیخشدردهک هدوننیاوا ریصقن اهنن دشاد رصقم رج
 .مینک افتکا ندرگ چرخ لوپهباهت د ع وسن نيا رتشیب و تساهدرگهابتشا شزاسملیف دومش

 درومسن هک دناهدون یرته حالطماهب بذاک یاهملیف
 ملوس نارگاشامنهن و هتفرگرارف نئفتم نایچاشامت هجوت
 + تسا هدرک یضاد ار

 الما اهملیفنیا یرنه دیراجن تسکش نیاربانب
 دوب ینیبشیپ لباف و یرارلعشا

 عوس نیازاب تفگدپاب رتیلک تخاتش كي رد و

 هدننک همت هامتساهبهکد ناهدولیلاخوتیلو اعدم رن یاهملیف

 عیاش ار یمهافت عون رهو فناهدزهمطل میهف رگاشامن و

 دناهدرک

 رایتخاردار دوخهیامرس سوناعهدننک هیهل هکنناهحبت

 نیا رایلکسمه عقوتع رگاشامن و هدادرارق یراجن یامنیس

 . تسا هدرک دیما عطق امنیس

 - هب ؛مینکی ع عافد هدننکهیهن زاهک ی روطنامه اع

 دشانعفوم هک میهدیم قح زین یناریا یاهملیف رتاشامن
 اس یامئبس نارلاشامت ميهاوخیمت هک یرولنامه ام
 ناگدننکه یه هرابرد یاهدزباتشد یعقاد ریف تواضف

 ناگدننکهیهن و نارگامنیسزا للاقم رد «دنشاب هتشاد ام
 مک سد اد ام نایجاشامن روعش ویهف هک میراد راظتنامه

 . هثرگ

 دنتسه یهاگآ زا دح نآ رد نایجاشامن هزورما

 تاس یاهفرح تقادص و تیمبمح لفاال دنناوبم هک

 دروسم دوخ لابقتسا اب ارنآ و دننک یح ار ژاسملف
 رادبارضاملیفاعدمن ؛!صخاشهلومن« دهد رارق تبامح

 .دراد همانا نآ شیامن نونکامه هک تسا

 ه بسا یحیرص باوج ملیف نيا یراجن قیفوت
 اجئیا دن بوخ یامنیسدننکی م اعدا هک یناسک مامن

 ! درادن رادیرخ
 هشیمهاينن مامت رد هکلب ناریارد اهنتهنبوخ یامنیس

 پداک یامتیس سکعرب تسا هدوب رگاشامت تیامح دروم
 دروآيمرد اد ندولرکهنشور یادا طقف هک یعقاو ریف و

 هفیظ ونیتسخ هک مینکی مرکف ام تسا تسکشهپ موکحم

 هچردهکنا و تسا زاسملیف قیفد تخانش « هدننکه یهن
 لکشم تخانشنیا اب دراد دارف یلآر اک و تقایلزا دح
 . دوشیم هتشادرب نایمزا راک هدمع

 هجزاونهاوخیم هچ هکد ئاد دیاب البف هدننکهیهت

 دوخهل تبسن لفاال دیادمع زاسلیفد دهاوخب دیاب یسک

 . دشاب هتشاد تقادص

 دیهش بارهس هکنيا زا لبقروداتبسن یاهتشلگ رد

 روطب رادید كب رد دزاس ار دوخ دنلب یاهملیف ثلا

 «سناوتیمن ام ناگدننکه یهنابا رج هکنیا هارد یصوصخ

 . تنگیم دنک راک

 هدننکهیهن اب و ميايیهار مدرک ی عس یلیخ نم ب
 نسم زا یژیچاهنا نوچ متسلاوتیمن المعاما م ءایبرانک
 نوج ؛ مدوبت نآ ماجناهب دداف نم هک دنتساوخیم

 تروص نآهب دروخودز یهنحص كب اضرف مئاوتیمن
 ..مزاس 4 تساهدننگهیهن رظن دروماک ینانجنا

 هسک تسا مدآ كب تفادص هناشن فرح نيا
 دنزیم هورادناه« و دسانشیمار شناناکما و دوخ لف#

 جسم تخانش مدعرب تسا یلیلد لباقم فرط زا و
 قسفوم ؟اجنارس ثلائدیهش هک مينيبی هو هدننکه یهن
 بیمار نآ هکدنک ی موز یلامنیسب هرخالاب نوچ دوشیم
 جدراضرد مینسیم هکتسا لیلد نیمه و دسانش

 دسح رد تسا یراکو تسا لفش كي ندوب هدننکه یهت
 راک عورش یارب یزاسلیف یاه یناپمک ... یلادرگراک
 مه د دننکي م باختنا هدننکهیهن كب ادتبا ملیفرح

 ودنسک ی م باختتا ار ملیف یدنزاس لماوع هک .تسوا
 .تروآ رابن هرزب ملیفب .دناونیم شاختنا نسح

 مبربگن ناسآ !رهدکه پهن هغبظو دیال ام نیارباس
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 دصتم هب تسب رفس راب هتشذگ
 . اکیرمآ شلد دوب هک اجنیا

 ِ تساهدمآ رب یلامنیس ییتسار

 رارتب ار وا رگا درادنیجعت

 تساههجب سیاولد . منیپ
 ارناربا تخاس هک یردا رسا
 هب اکنریآ رد هک : دزاسیم داردسیعس یرگیزاب اب
 راد رسلیف نایلابسو رلعب قافتا

 .دربیع رس هب داردیعس و مقر

 اهنآ نارگن لد تحسیوهرم *ِ

 تمفاط می رخآ رد و . دوب

 لصاحات تفر . تفر و دروابن

 رسا رد ار دوخ تین نح
 ودرگنب كيدزن زا ملبف هیهت

 شاهزانت ملل تامدتء رب

 هک ار «هدرپ تشب كورع»
 و تخاس دهاوخ یرون زیورب
 دیاوخ یزاب یفوتو زورهب

 «نا ربا تخاس»ملفودرس ربار . دروآ مهارف دوس شایلاناوت همه.تفرگیمن رارق
 هدراذگ «هدرپ تشبكسورع» و

 رد ماىت یتیل نسح اب . تس

 یاهتزرااب ملیف ودنیاهیهت یب

 ی داتعم «قوثو رهچ ونم»

 هشپمه یاهنیمز ره رن نادنمرته ۲7
 سرصحپودنآهدوبنا زاسهمباش هجرت درو
 ریاهمباش هاگ لا « امنیس نادنهرتع

 درومود هاگو رفل وه قشم دروم
 دنفایماهنابزرسرپ هریف ه یگادرناح

 لپ سس

 دروص رد هک یربخ نبرخآ ماد

 اتسمهمیاش «*تاهنایزرس رب .نادنموتخ
 مدرک رکف ادنپا .درپ قرلو رمچونم ندخ

 رتشیب همیاش كي هشیبه نرچمه ربخ
 ورهچ ون درخاب ۸ میدید مزال اما تسین

 ای تحص زاو میرکب سامت شنایفارطا

 هورگ كي ۰ میدرک ملطم ارجام مقس

 نرادد قیقحت یارب مه هلجم ناراگنربخ
 رسسک رع زا یلو دندش جیسب هتیمز

 یسالطایب راهظا « مينفرگيم از قولو
 اهپگ زاد رهچوم» دنتفگیم و دندرک یم
 لفاسرهاروا رتمکد هدش ریکهشوگ یلپخ

 » ميتببيم جیاجیو
 ی وتدد رخ هب تفايشتسدو رابخا نا

 هک دروآ دوجرپ مهام دوخ ردار ثخ يا
 دشابراک رد ییاهریخ یتسار تسار دنکن
 روچ رم یییلااپ ۰ ميهالطایب نآزاامو
 : دننعگ میتف گ سام هراد یزاپ نارد

 شقت یزاب زا يب هلصافالب_رهچوتع»

 - اب هحفص (3 ۱۴۸ ءراش

 
 کن )

 رضس هب یوصت رم یلع

 یاههچب و ریاب شلدمینادیمتفر
 ام لد هک نانجه تسا هلجم
 . تسواان

 دو ریم ایندز ودرفس هب نیرسن

 نیا هک یقفوم هدنناوخ نیرس []
 یاهزان یاه تیقفوم هب «رولبچرب# د «امشرهشهن ویدنیاههنارت یارجااب اهزور
 ناگدنناوخ هرمز ردد تسا هتفاب تسد
 .تساهدمآ ردثحب دروم و نیرفآ لاجنج
 هدش یو زا هک یتوعد قبط تسا دارف

 یامنیس راک رب رگب زاب اتهدید رگ ثعاب یلماءهج
 و دوش روهطوغ دایتعا رد ناربا
 , یصاصتخایوگ و تفگ كيرد قول و ریچونم 9
 دسریمشوگب وا دایتعا هراب ردهک یئاهفرح زا هدرب

 . درادیم رب

 امقیس هرات اس

 لاو 2 و

 روتک دنج رد ترسک یارچا 84
 بیل رتنی ابو دنک رفس بوصتادن یجراخ
 یلو دزادربب ایننرود رفس هب مهو دنک ارجا ههانرب مه دنزب ناشن ود ریت كياب
 ارتاداهنشمن نبا * تسا ددرم شدوخ
 ! ریخ اب دنک لوبف

 دوشیمجراخ پیکا زا شدوخ

 هچ ونم»# ميتسناو هرخالاپ

 اس ر» شدن زرف رانک ردو شل رتم رد

 تاهالطاو ميبايپ«روشلاد میرم ش ۰

 مينک بسر مزل
 :ااوئس ید یریکهرانک و ریخا تامیاخ

 *ووم رد رهچونم

 : دهدیم باوج منکیم

 نهیربگ هشوگ و یریگهدانک تلع
 د مرسمه دوجد طقفو طقف لفاحم زا

 الصف هک دشابیم «هضر» (دنزرف اهنت

 رتشببایئد مامن زا اهنیا هبنم یکتسبلد
 . تسا

 رمخلامئادیلکلا كيوت هکنیاو لکلا هبوت دبدش داینماهمیات سپ میریم ان
 !دبوگیم 1 دراد تح هحنح هچ ات یاهدش

 رکف د ! تساهفرح نآ زا مه نیا
 هدش مباش تهج نآ زا ربخ نیا منکيم
 شقن دد «رکشمار» مریخا ملیف رد نم
 نیمهو موشيم رهاظ یلکلاو داتعع كي
 !تساهدیدرکببس ار ينامباش هنوکتیا رعا

 ءد رهچ ونم زا یسکع مهیا لاح رهپ

 ۱ « داتس »كي بلات
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 یاهزات لکشمهپ اهزورنبا یناربا لیسا

 مفد یارب یتح و تسا هد دو وخ رب

 «تساهدرگ نییعت مه یاهزباج لکشم نیا

 رو رهدناوح هک سا رارقنبا زا هیضق

 دوح یاهگنها یناوخ هراپون هب میمصت
 ارطاح رگید رابکپ دنارتب ان تسا هتفرگ

 یورودنک هدنز ًامداب ردار هتشذگ ناروف

 بوخنادرگراکیمناح یلع اهزررپا []
 و دلرادل رد نوب زیولتو امنیس سانشریو
 یشیامندجاویارب دوخ دبدج لایرس هیهت

 !اصورسردهکننالثم و دشابیم نویزب ول
 ار رکف دناوتیمن نارهت دابز كیفارتو

 یتقومامت اهزورنیا نوچ دهد ناماسورس

 ۶ یا

 رهچونم دسریم شرکپ هک دوطنیا []
 هتسد تاعوبطم فورمم هدنسپر _یمیطن

 هیلرب یاهمان تیاتش میظت راک دنا
 یلادرگراکب «توق ادخ» ملیق ناگدنزا
 رمچوتم فرا همت یک
 ساسارب ملیف نیا هک تس !یهدم ي
 یکیرد هک یو یمبدق یاه هصق زا

 یا یاد یا ی
 9 و

 هریاحهلحم ناگ دنناوخ هب شکلد

1 
 مارا تاحمس یروآعمج هپ لا نیمه
 قفوملاحب ان نوچ اما تسا هتخادرب دوخ

 تسد دنک ممج ار اهنآ یمامت ات هدشن

 سک ره هکنبا ناو تسا هدز یراکتبا هب

 دین اد یو یمیدق تامفص هپلک دئاونب
 راپ بهزیاح دهد لیوحت یر هبر دنک

 دهدب هدنروآ صخت هب ,یبرخ

7 ۲۵۵0 ۴ 
 ؟دنک یمهچلامش رد یمتاحیلع

 ودنارلکیم لایرس نتشو تمج لامشردار
 شش وب رانسندیناسرثناب اپهب ۷ دراد مپیصت

 شتمسجارم ضحسهب و ددرگنرپ نارهتب
 ابو :درگ شلابرس هیهلد اکب تسد یروف
 ندیدراظتنادباب یملاح راک كبس هب هجرت

 تشاد !رادصورسربو بلاح لای رس كي

 ۵9م ها 2. یا ۰ ۰

 دوو و

 زاغآ و یما رهبقداص

 یگ دن زلاس نیمتفه و تصش

 «یمارهب گداصا هتشلگ هتفه [7]

 لاس نیمتفه وتصش زافآ فورمم دنمرنه
 .تفرک نشج اردوخ دلوت

 هقباسنرف مین زا شیب یمارهب قداص

 شقنبوایاریگیزاب هرطاخ د دراد یرنه
 یاصه مالکهیکتو « هلودلاقدابم داتسا»

 سوسپاتخا یداقتنا همانرب رد شفورمم
 . تسا هتفرن دلب زا ذونه

۴ 0 ۵ 0 ۲ 
 یعیطم رهچ ونم ضا رتع
 توق ادخ ناگ دن زاسهب

 نودپ تسا هدیسر پاچ هب تالجم زا

 سابتنامهنآ دناهدرمن سابتقا یو هژاجا

 . هاییشار طلغ

 تاماشم هب ار دوخ ضارتعا یمیطم

 یریگردالعف وتسا هدیلاسر رنهو كنهرف

 كنم رنوملیف هدنزاس رداک نام یدیدج
 «تسا هدمآ دوچرب مهرنهر

 و مینسه راکمه

 لاد رس «نمهن» و «هناسفا» ان آ

 جاودزا رگیدکیاب «نیریشوخلت»
 !؟ دننکیم

 ودیرنه طیحب رد ام : دنبوگي سم ریخشنآ و هدازیلاو #

 و تامباش

 یقتم زا معا

 ناناپاب هک داتفا اهنابزرسرب نآ نارگیزاب

 تامیاشر اههصن مامل روپزم لای رس نتق رگ

 وم رد 4 هریغو

 یشومآرف هئوب هپو تنریذب هملاخ مه

 و مه زونهناپم نیا هد اما دش هدرپس

 هدیدمهرانک ردپترم لایرس بوم هرهچ

 دنراد میمصت هکنبا لثم یلوقب و دنوشیم
 تیعنار كنر ناشایلاب رس قشم هسف هب

 ره + میتف رگ میمصل هک دش يا و دننزپ

 هتشاد هنیمز نیا رد یبوکنفگ اهنآ یرد

 ره اما ميئامث نشود ار قباقح ر میشاب
 اب میدشن ناشبادیب میتشگ ناشلائد هج

 هنحمرس اد «هداژیلاو» هرحالاب هکنیا

 یارب میتساوخ یو زاو میدید یرادربملیف

 و دبایپ هلجم رتفد هپ یهانرک هام
 دمآ دلم رتفد هب وا هک زور نآ یادرف

 یوهارمم مه هریخ شآ» هکلب دوبن امن
 هک دو, رما نیا هدنهد ناتن ناو دوب

 هشابساساوهبابیبدناوتیمل اه !دصورس
 د موس رمیاه یسرپلاوحاو مالس زا یب

 هبانمتسش ناشلبأقم یلوصم یاه فرامس

 یلاوزا !دتبا .مهد ارف شوگ ناشیاهفرح

 ؛ مسرپیم هداژ
 ریخ شنا ووندروم رد هک ینامباش سپ ۳]
 یبمه نادنچ دلاوتیمن تساهنابزرس رب
 ۰ دشاب ساسا

 بوغ راکمه ود شتاو نم - هداز یلاو

 یبو هداس یتسود هک مبتسم مه یارپ
 ملاوتیمئو درا» دوچ وام نیب مه شیالآ

 شین هزاتس ب ۱۳۸ هرامش - ۵ هحفص

15 ۰ 

 !میرادرگیدکب ای یشالآیبو هداس یتسود

۰ 1 

1 3 

 مرا دکب یقشاعو قشع اد هطبار نیا مسا

 هک یرفن ود ره رگ الما - ریخ شآ

 قشاع دندوب تسود و هنتفر هاز مها

 ۱ دنتس مع

 هنوگچیه امش هک رضاح لاح رد اما 7

 هچ سپ دیرادن مهاب یکر تشم همانرب
 ؟ تسناد هطبار نیارب ناوتیم یتلع

 سبوءداصیتسود كي طقف - هدازیلاو
 نیا هپ ان هداس یتسون كي رد ایآ ۳7

 بنرمامش هک دراد دوجو یگتسباو دح
 ؟ دیوش رهاظ افتا هب عماجم رد

 هک .دنتسه دارثا زایلیخ - ربخ شا
 رهاظ لناحم ر عماجم رد مه قافلاب

 رهچونمهب امناوسهتشلگ نآ را . دنوشیم

 مدافگیم مارتحا ًامنهار كي ناو هب
 امش ندید ماکته هب مدرم لمملاسکع [۲7]
 اهنآ لباقم ردد تسپچ نابایخ ردرفن ود
 ؟دیهدیمناشن دوخ زا یشلک او هچ امش

 نامه اپاراممهژونه مدرم - هدال یلاو
 كي نبا و دنسانشیم ناما یلایرس ما
 اهل ذن نم هک دوطلامه هتسا ییبط را

 ارمیلع ماناب «قشه هصن» لایرس زا سپ
 نارنمنیا تحب مه الاح و دندزگیم ادس
 « دیدج

 لمملاسکم دررم دئو - ربخ شا
 وميتسيایم اسهک میوگپ دباب مع نامدوخ
 میهدیمباوج ناشباه خساپ هپ یلاپرهماب
 . میسدیم همادا نامنوخ هارپ دعپ »و

 بیئرل نیاهب دیهاوخیم امش ینپ ۲]
 قامتگ رگیداگب اب اد ناندوخ طباور مایت

 ۲٩ هحفص رد هیلب



 هرابرد ار تاعالطا نیرتلماک رابنیلوا یارب امنیس راد ۱

 ....دنکی مرشتنمنادراکریورپهزات لابرس

 «لوا درم»

 زاب رس ملبف رد یعیطمتالم رصان

 ؟دنک یم اف ادیلر هچ
 1 ۴ باختنا ؛ تساهتخاس فیدر رد ات دوریم مهزابرس ملی 0

 رب هنف رگ هک مه یملبف دادقم دویرارن لوا هچ دیارد زاسرخ یاهملین ِه

 برم ود دش رارف و تفر رده یدوبونایپپرث زرمأرف تکرش اب ملیف نیا ۹ : 3

 رب دادن بس درب سد تب یب | . نادااک زب ووپ هژات لای رس 1
 دندرک ناکرگ هب پیکا هک ییاه دوحشقن قیطیتحنایبیرق و دورب نیبرود تن ۳

 ۳ ۵ هداد یراون رک سسیا زا تماسمینو دیشارل مهار شلیبس هزاتلابرس رد نادراک زیورپ # ۲
 29 ۳9 دشانب راک یلثال دهب دمیو دش هتخاس مه ملبق ۱ دنک یمن زاب د وج

 3 رگیدودنژاسب ار ملیف دیش رارف هک یندمزانسب و دخ لیلس : یه یر و ۱
 28 یمیطم كم رصا ملیق نارگیژاب دورپ نیبرود یرلح ملیف هیغب

 لبسشرکید یاهملیف رطاخب نایببرن
 دا رتبارنآ دشن رطاح رو دوب هتشادک

 ارت تآوارف هلداجم د ثحب زا یپ د
 تورب نلآ ۸ یلضاف اضر یاجب دش
 ینئآ » البف هک یوسنارن نادرگراک

 رد رسا الاح : كیدرگ هدوزفا

 ای دنک یمافبا ار یلر هج

 ب۱ نوچ .قید

۰ 

 «یفو راش رگ «یمادنا ریش یلو #
 ریواصتیبامنیمنامزاس ,یارب ار « بونج

 «یدیفم« یجرگ : یشخن تیانع

 2 نرم نسیهم و تمکح ایر ؛ شیورد
 ز

 !توکس هلیب رد یئثامغی ,شروک

 ینامغی .ش نیانارگیزاب زا یهورگ یباهش

 شا جرخ اب
 ظ رام ظن زا هچ دو هک یناوج هدنناوخ ییامفب شروک []

 گر یکب اب شاهثاقتام طیاور اپن ییادصورس «خی لگ» هنارت یارجااپ درس رب لورم

 رد#« نادراک زیورپ » مان
 نیریش یمایلویزیولت یاهلابرس نتخاس
 تسن ۶# ینامز هچ تسا هرطاح ریو

 هچو دوب راوتسا راکرس» نتخاس ردنا
 هداوناخ بوبحم یفرب دارم هک نامز نآ

 نلایخ نوک اش نا دیو ۲ هیچ
 ,۷ ینفاک مدآ»

 یتاهب واکحنک تعابیو هقباس نیاو

 هدش بیس یو لایرس ذروم دن ناوارف

 هک دیامن لاوئس یعونب یک ره ان دوب
 ؟ دراد مان هچ نادراک دیدج لاپرس
 لابرسآ دنتسه یناسک هچ نآ نارکنزاب
 1 دش دهاوخ هتخاس یلاور هچرد

 میدش نا رپاسمهلصا نیمع یودد

 تسدب یتاعالطا یو هدبدج لایرس زاان
 زا دودو لکشم سپ دوب یراک . میدوآ
 هب دیک۱ روتسن نادراک نوچ راظتنا

 ردیتح و هدرک رداص ناکشیپرته مامت
 «تسا هدومن رکذ مه ناشیاهداد دارف

 دروم رد یربخ هنوئره شخپ و جرد زا
 هبهچونابو دنیامن یراددوخ لایرس نبا
 هک میدانفا رکف نیارن صاخ تادیکان نیا
 یاهزان یاوهو لاح زا ید دیدج لابوس

 نینچ نیا ید هک دشاب دادروخ رب "
 هن عورش و درادیم رب مدق هناطاتحم
 لصاحنلاد مبدرک وجد سرپ و تاقیقحت
 دشابیمام ناراکنربخ یتبرض مورک سشالت
 دنجزا دناهتسناو رایسب تمحژ اب هک

 . دنباپ یهاکآ نآ نوچو

 یلسهژوسدب زا هک دوبزع لاپرس
 تالافتاو ثداوح و تسارادروخرب ینهیع

 لئاواو ««راجاق نامز هب ددرگیم رب نا
 ء یولهپ تطلس

 دراد مان «لوا درم » لابرس نپا
 نآ ینادرگراک هک لابرس نیاردو

 یرواجهاض زیورب هدهعب
 نادراکدوخدراد هدهعبار نآ یرادریملیف
 یشقن هنوگچیه رگافبا لپق تاعفد یکعب

 هدهلار نادنمرنه یربهد طقف و تسین
 نابهورگر سیتیسح نیسحهکیلاح رد دراد

 رد ار ید نادراک یمیدق راب و فورحم

 ۱ سکنو دبامتیم یها رمه یناتسیسآ تمس
 هدسبون.دنک یممینت !رناکشیپرنه یاه

 رد هک شابیع یمهدا رتکد مه لابرس
 یسنالوط هقباس یخیرات بلاطم نتشون
 . دراد

 رد یبامشتس هقبرطب لایرس نبا
 ۱ دهاوخطض هتعاکبتمقشش و تسیب

 دیدرگ

 لابرسنارگیزاب هبمیزادربیم الاحو
 یشقن هج یاراد كيره هکنیاو دوکذم

 شقن رد «یمادلا ریش یلو »
 رد «یفوئد اشرگ» - « ناخ ردنکسا»
 رگافیایشخب تیانع «رومیل ازریه یاح

 رکبزابیجرگ تمعت « ناخ دداهب « لر
 مالنئقنردیدیفم «ناخ یلفحاح « شقن
 رد فورعم نکفاریش نامه اب شیورد

 یلارحص لیعامسا « یشاب زیشآ شقن
 ریهشفن رگافیا یتعاط « بیبح شقث رد

 لابرسنزیاهلد و دنشابیم « ناخ یلع
 زا یاهدع نارگید نوچمه مه ار روبزم
 دنهدص لیکشت امنیس دو رتاثن ناگرزب

 ؛ نوج یهورگ
 + «هزانلگ "شقن رد تمکح ابرت

 هماگنه «دناز رییا شقن رد یباهش نیهم
 رد رخ شا « یرفص «هیدن شقث رد

 شن رد یردص هلازرف « هفطاع شقل
 ونیم « هفصاع شقن رد هنازرف « هفکاع

 هب یقرا دارملابرس نورتخد تفه دام
 مه یجرک دنمرته رتخد و * هباد شقن
 .دناهتخادرب ,شقن یافیا هب هلداع شقن

 رذ میئاوتن هک ميراودیما مه ام
 اب هارمه ار لایرس لماگ ژانرپر هدنب۲

 و یا

 امن هرات - ۱۳۸ هایش ٩ هحفص

 تسدب یتیبویحم ناناوج نپپ رد و درک
 رد فورعم لوقب بجع اهژورتبا درو

 دنا وخیممهرتمک ینحو هتفر ورف شدوخ
 نرفآ لاجتج ینامز هک شروک زا ناو

 یامنیس یسکس هرانس یلیل (]

 یلفن رس یاهدع لوقپ شیب یدنچ ات ناربا
 رگایداقتعا هپ زاپ و درب هدش اه ملیف

 املسم درکیم یورپب حیحص یاهبود زا
 یللمب انب هرابکی تشاد اب یرتهپ هبنآ
 درک یریگهرانک دوخ یرنح یاهنیلامث را
 اما "تقر اپورا هب شرتخد ود هارمه هپو
 هبترمودهلأس دنچ یرود زا سپ نوتکامه

 هتشگر بناریا هپ یدبدش تیلامف دصتهب

 لوغشمنونکامهودرکراکب_عورش *الصافالبو
 یلاحرددشابیم «زارشیپ» ملی رد یزاپ

 نارکا یورب «یاهلرح» ملیف یو زا هک ۲

 زا یباهملیفرد یزاب دادرارث و تسا

 :تساهدین|سراضماهب مهار یدرونامیاكيب
 تسادقتممشاهزاتیلاعف دروم ود یلیل
 : هک

 تیفیکهب مهاوخیمماهزام تیلامف رد
 املاجنج زاوممد تیمها تیمک زا شیپ
 یراکمدب رطاخب هتشذگ رد هک یبذاک
 نایرگكلاف و هریف.و نآ و نیا قشه و

 رگید دابو منک یرود دوب هدش مریک
 * بوخ هراتس كلي ناونمب ار متیعقوم
 ۰میامن تیبلل 4 یسکس هث



۱۳۳۲۳۲۲۳ (0 

 امنیراتس یصاصتخا #

 صقر هب شردا رب یسورع نشج رد شوگو گ
 ! تخادرب یبوکیاب و

 :دیوگی م شوگو گ ردا رب
 ار دوخ شالت مامتش وگو گ
 درومرتخدو نم جاودزا لوذبم
 دومن ماهقالع

 شا

 یدمحا یدهم : رگشرازگ
 زا ما ۱0 : دع

 2 ی 5

 (هگو مویدوتسا) حیبذ
.۰ 

 هک مدرب هست هلجم رتند رد

 متشادرب ار يشرگ یتفو دز كنز یفلط
 : تگ نفلت فرطنا زا یبادم

 نابایسخرد دیاهتسشن هچ اقا -
 مامت و تساپرب یسورع سلجم !رآرهش
 . دنروج د عمج نادنمرئه

 دینکیف رصع ار نائدوح افآ : متفگ
 ي,ادع رکیدیلو .تسا یسک هچ یسورع

 ودندوب هدرک عطن ار نفلت نوچ دمآیمن
 سانتایافآ فرح هکمدرب لدود مه نم

 هرخالاب هک مورف اب مورزب و مریدپب اد

 هب رویچم ارم ميراکنربخ یواتچک یح

 ۰ درک نشر

 هکمدون رکف رد هارد تدم مامع رد

 8۲ دشاب :تسا .نکمن یسک "هچ یسورح

 نوجذناهتخادلا تسد ارام هک دنکن الما

 هلحم رتفدب یبالن یا نقظ هنومن نیازا

 "دسر ی دابز

 دصتعهب هک مدوپ داکفا نیمه رن

 یفولو ژورهب نیشام هلبمافاب و مدیسر
 هک مدیمهف و درک بلج ار مرظن یترگوگر
 منرخیل رمم را سپ.دگاب یباهربح دباب

 و متفر سلجم لخاد هپ ردمد نایهگن هب

 منک بسک یتامالطا اب مداتقا رپاکی هب
 یورمتفرگ ار شوگوگ غارس همه زا لوا

 اجنآردو متفاب دامادو سورع قابا رد ار
 ,ارف هچ زا هبضف مدش هجونم هک دوب
 , .تسا

 اسخپ ؛ یسورع سلجم ۶ هلپ

 ناخ نودیرف باتج یتمب شوگرگ ردارپ
 ربخ ینامزهک :یسک نامه دوب هدش اپرپ

 رکبدینامز و دشیم لفن شندش *تیپرنه
 ملیفناگراتس زا یکی اب شا یقشم همباش
 ید زا دروم نیارد یتقو و یسیاف ياه

 : دیوگیم منکیم لاوئس

 رنارامشملاحشوخیلیخ هک الوا -

 دروس دد ینا دنو منيبیم نشچ نیا
 ءاتسا ورد همهمبوگیدی اب یقشم تامیا

5 
۱۱ 

 نودب رف مناخ سورع هرغ مشچ []

 یوو دنکیم شدوخ مصو *>رتم ار ناح

 شرگ وگودنکیم مطناز شفرح هلضافالب

 ندب دحلوفشم تحس هتسص نیا زا مه

 امارچ هک مسرپیم یو زا یتقوو تسا

 . دهدیم باوح یدرکت تورعد ار

 یروطچهک دیئوکب نم هب امش -
 رخ امش تسد زا ناما .دیدش رادربخ
 ! اهراگن

 مبدشرادربغ هک الاح میرگیم ]

 رد ۳ اهف رح نیا یاجب سیب میدعار

 تزب فرح مناح سورف دروم

 لشامدنشف مناخ سورع هلاو -
 تسا هدرکلیصمحت مههنوميم هام هکین كي
 هملییدودراد نس لاس٩۱ . یغامتحا مهو

 همش شوگوگ مناخ ميوگیم [7]
 یسلر دیداد ام هب ار یو تاسخشم

 تاصخشم و اب ۵ نرش

 تسامش اب قح هتسرد هلب -

 + دیاس یم دنف سورع و (شردارب) داماد رس يور شوگوگ[7

 یدیهش باهولادبع
 ردارب یسورع نشج رد

 ؟درکیمهچ شوگ و
 مدرک ش ومارف هک ملاحشوخ ردقنیا هخآ

 .دشابیم«راکتشکر ینع امناخ سورع (ان

 خم هب  هنق و هسویم ۳

 ش رگ وا هشیمه دنکیم ننف رگ

 مهساکع راکت سخ راکتا هن گز

 و ضشاشب اش دراد روح جت

 رشهس ی وگو گ جم

 دن ح

 تب روم یا هصورس دفاع ِل

 هیطخندنارخب عررش ناو دنک س هطعن

 اجسیع و باهتلا رد هیه هدنکیم  دقم

 مهار «هلب» مناخ سورح هرخ)

 شوخ زاداماد هاش هک میب یم و دب وگیم

 مص راضح و دجنگیمن تسرپ رد یلاح

 یلاوتمیاهدابکرابم واهندز تساپ برم

 دناک یم هدز تلاصخ رتشیب ار ناشبا

 لقافتاپهص یتعاسزا سب لاح رهن

 «یاتناپفنکرتنبالته» یهارداماد و یسورع

 ردسنبا ینامداش مزب رد اد . دنوش ,یم

 رمانیا زارایجا هپ مهام» ءدنبامن هتک رش

 . میوشیم.لنم یحار و مینکیم ثیمبت

 ۲٩ هجفص رد هیقب

 امنیس هراتس بس ۱۳۸ هرابش سس ۷ هحفص [)



 :تفگ امنیس و صقرفو رعم هرات ادا

 !مناپ رگ هبحص تشپ 9 مدنخیم هنحص ی ورنم
 سو بوصتدتهس تس ؛ (7]

 یاهلأاس دنم رله نز نب۱ «ایدان مچ

 رب شاهماگدن یهز

 ید ثژ هشابیم نارارق جن

 اب ردرد دوب اب دزن یمیرک هلاژ

 یتسرسرسب یپیک هتشذ# هتفه ۲
 هنحصنب رخآ زایرادرصلیف تهج تدحو

 و دندش لامش يهار يشدبدح ملیف یاه

 دتشگ زابنارهتب اددجم راک جامتا زا سپ
 یدادرپملیفماکتعسهک یلاح تاقانن+ زا

 یامنحص رد دوبنیا داد قد ایرب رانک رد

 ناح رهن (اهامیس هدربر اه هرایات هنییس
 دشابهنشادناوایف ینتفگ دنا ولیم نزو دایهتخاو

 شی اهن رج ی مهامر هسو مينپتنيم

 ميهدیمارف شوک شیاهفرح

 ایردرن یمیرک هلاز ذوب رارف هک ملپف زا
 یومهکنبا تلسو هوش قرغ دبابو دانش

 گرف لاح رد يدجروطب تسپ ةدلب ان
 تفابتاجن یاهدع طسوت هک دوب نیش
 درب ردن ملاس ناجالب نیازاو

 امشس هرات - ۱۳۸ هرادش - ۸ هحفص جز

 ثزب گرح تدوخ زا یمک (7)
 زا مرادن مدوخزا ینرح (دوخ نم

 هنمزاک عورش زا موکیدباب ميگدنزیاهک
 ابمک ملوا رهرشزا ؟ دو ترم هج ِ ِ

 م شدوخ دلرم

 ه رهوش

 .٩ رنادیم و

 دش ناتسرامد هناور یرادرپ ملف هنحص یاجب ردصثانشور

 كشوره ساکصه هتشذگ هتعع 03

 هزیاج مییف نونکامههک یاهراتسوب ردس

 تسا شیامن ةدامآ یو هصانز و لهاح ء

 «رگتسار»یراد مملیفلحم هب سفر تهح

 ددوک هچوتمناهگان دیآیم ,نوریب لرتم را
 یسیشامنابابخ

 یروف كشور, دوشیم كیدزن یر هتعرس

 بریم دادوک هبازدوخ ِ

 هطحل نیرخارداما دشکیم

 روحیم یو

 سرامیب هبار یو نایفارطا

 یارب كشرپو
 بیت رتنی دیو دنکیم زی وجت

 سل وود یرولح

 میله 2 له ییاهد م گول 2 242

 <زرت زر 0
1-3 ۱ ۳۹ ۰ 

 زای رعش هعومحم « انمت »

 دو آ لگ یفطصم
 کی یچ مودیس 8

 نوچ

 یاهدینش !رهمه

 عولش رهش نیآ یوت

 اهنت یدرم
 تهایس نومشچ نوا ه

 هنکمم رکف زور و پش
 یفطصم یاهرعش هلمج زا « نیا 3

 «انمت» هعومجم رد هک تسا روآلک

 هک روآ لگ ینطصم . تا هدمآ هرک
 نویژیولت یشیامن یاههمانرب تسرپرس

 وح دش بیم اهوش هدنهد ناماس و

 دنچ
 ره شاینویزیولت یاهتیلاعف
 ,:سدشآیرطم قوذ زا تعیبت هب ءاگ

 هک تسیرامشا لصاح . درپیم ملف هی
 د همتا» رعشهعومجمرد وا زا

 دننیمریس هناقشاع یئاضف رد ه«انمت»

 یشرگناب روآلگ و
 «قشع» دنمهوکش یاههظحل یرگئزاب

 مین هخیم «

 تب هل

>>> 

 ! ربخ هچیمتاخ ابیرف زا
 یاناک "هراتسار یملاخ ایرف (]

 نا رطاخ هب نیاد دنامدرک دادملت امنیس

 ینیلاعقهک مهیئامز ود یتح یو هک تسا
 تحب دروم هرانس برم تشادث امنیسرد
 ربخد سکم هشيمه و تسا هدوب تاعربطم

 دیسریم پاچ هب ید زا ینرگانوگ یا

 شرتخداهنالرمویشک دوخزا سب یو اما

 یهاگن روآلک ۰ تسا هتسن

 هکتنیاربیمامت شایمس و تسیفطاع

۳۳ 
 4 هار نیا رد . دنایامنی عولش

 فرگ راکبار شساسحا یهیه

 نت هننز ورف توکسلیپ رد نانچنآ

 دوطب.درادن شنأفارطا هب یهحوت بغل هک

 سا هدومش خسفار شیاهتادرارت

 وج مهنأ زا سملیف تاداهنتیزا كلي و
 هک ۰

 تسپب مرلطم و دهدیمن ,یتشع

 »۰# ترکس نیا هب .دهاوخیم یاعز

 . دهد



 منکب منادنزرف ندناسر مش فقو ار دوخ مهاوخیم #
 ! منکن جاودزا رگید هک ماهدرک عاد ار متسد تشب نم #

 اد نامیاهفرح ناویک زا تسا رتهب [7
 !یرادناریوابیتشآ دصف ابآ مینک عورش

 ینجو مراد اآ نبا داکپ یراک نم -

 رد یوزا یرلا نیرتکچوک منک ی م یمس

 مرادکت یناپ ميگدنز

 و سم نبب یاهطباز هثوگچیه نوکا

 دهاوحب یو رگا یتحو درادندوج و ناویگ

 یارپ اصخث شدوخ دنپیپ ار شدنزرف
 زا یکی طسوت یو هکلب دیايمئ شدید
 . دنکیم تانالم ار هچب شلاتسود

 هچ«نک تیحح یرنه طیحم دروم رد [7]
 !یدنمرهالب ون دشاب هچره لاح رهب هک

 اسم هگبم یک « دنمرته وکن هث
 هیبش كقلد كي هب رتشپب ام « میدنمرته

 . دیه یورنوجدنمرنه ۷ میت

 هک یمدرم مینکیم یمس مينادنخیم و

 شومافار ناشیاهمغ دناهدمااب یاتامن

 مینک یم ه رک نورد رد نامدوخ اما دننک

 هلریس كقل :ك یگدئز هب یگدنز نبا ایآ

 درادم تهابش رتشپ

 ۲ ینکیم هچ الاح 7

 یکدن,نیمان فرصار متقوپامت المت

 یرگبد وهل یب هک مدنزرف ود
 مصق ربمرگا 4 منگيم دشابیم هلاس "هس

 طفن مسن ادب ملک یم یراب ملی رگا

 دشابیم منادنزرف یتحار طقف و رطاخب

 راد زوخ رببوخیگدن ز اب زا مهاوخیم نرج

 درض یرس رول درف كنادرف و دنشاب

 هرز یتقو مهاوخیم دنباین رد عامتجا

 یداکایف رد اتم دننک, رکن .دندش

 . دناهتشاد

 و ین جاودزا یرادن میمصت رگید ۳7

 ! نادنم رنه لفحم

 شفت

 هک دنتسه نادنمره زا یهررگ []

 ۱حراخ رد ينح هرگید یاهدع فالخ رپ

 مه اب یاهلامیمص یتسود مه راک طیهیم
 مه رود یتبسانم هب هاگهک هک دنزاد

 اتنارذگپمرکیدکیاباریلدم و دنوشیم عمج
 حرسیا هک یصوصخ لفاحم زا یکی رد
 هنمتوه رفنیهاش زورهب_«نربا * یرداف
 زا رکیبد یاهدعو انشآ ریماو یلیقع

 مهام راگلربخ روصح نادنمرته

 .دشابیمروب زمیسکعنآ لصاح و دوب احتآ
 یردانجربا یگشیمه راب رفنیهاش زورهپ
 رگب دکیاب لفاحمن ههردهشیمه هک نوجا

 ادنپس دیدج هرهچ نیا هک دئوشیم هدب

 تسا یتدن اپ یگتسکش تلعب نونکامع

 نسحمونربا :دشابیمیرتبلزنم رد هک
 زا هک یتاعباش فالخ رب هک مع ینارهس

 اشود نانچمه مه رونه دناهدش ادج مه

 .دنشابیم رگیدکی رشود
 هدناوخ .دشابیم امش فرعم هک می

 ینعب رگبد هرهچ اماو یناربا زاوآ بویحم
 هتسا یاء رهج انشآ رپمآ

 یاههرهج فرم و دراد ؛تیلامن هدرپ

 یاههرهچ تسا هدرپ اینیسپ یرایسب

 كنشور * یفسوب دازرهش « نیک لدم
 . و ردص

 نامه همش وه و

 تشپ رد

 ! توکس زا سپیدوعسمرصان
 نیازایکاحهدنناوخنپادرومردربخ نیرخآ
 یدبدش تیلاعف هب میسصت ید هک تسا

 لامش هب یرفس روطنم نپمه هو دراد ار
 یاه هئارت زا یرادقم و تسا هدومن

 با زا هک تساهدومن یروآعمجار یکلپگ

 ۱ یدرگزاب هداوناخو هناخ هب هبترم ود
 و هداس ٍوم ادآ یکدنز كي نتشاد -

 تساءهدرپ نم یوزرآ هشيمح هفدفد نودب

 مشآب هدارناح طیحبردهک مراد تسود د

 رگ.:نوچ مدنزرفود دوجواپو ییاهت اما
 عاودزا ود ؟رادنحا ردزا دصت هجوچیحهب

 تسا وخب یکی هک عاددزاون نازاو ماهتشاد

 ثیبخ مدا كي تساوخپ یرگید وادخ
 + اش هتسود رگبدو تسا هدش هدیشاب مه

 دوش رارگ

 میچرتار مادک املیسو صقر نیبوت 0

 ؟ یهدیم

 نیا قشاع ه دوب ,یزرد دیاش

 هک درپ نبا رطاخب متیلامف مات و مدوب

 زا هشپ الاج یلو مروآ تسد یتبعت رم

 ۶۱ هک متعگو مرفتنم هتشد نبا يويره

 هس ار مادکچیه دون یگدنز ریح رطاخب

 مدرک یمت لوبق هفرح تروس

 ؟یرادیبوزرآهچ تیگدنز رد وت ابدا ۲7

 مناوتب هک تسنبا میوژرآ اهن
 او زا 7# روا

 منک تیبر یروط ٩ر متادنزرف

 دن وشنعامشجارایرس

 هلاههدتداقر

 جک هبامنیس
 ؟ دیماحنا

 هراتس یرط هلاح هکنیازا لب [0

 هپ یسراد یاه ملی و تافیلبت فورمم
 ردیرگید هراتس دزادرپب اه ملیف رد یزاپ

 یزابهب < هرهلد» نوچمح یناربا یاهملیف
 هبدجهلأاهتیلاعفاب نامربحهک دوب لوفتم

 هلاعو ءتفد ابیورا هبو دومن جاودزا یو
 هلام اب یمابتشا هکلبا یارب مه دیدچ

 یرظنهث اردوخ لیماف دیاین شیپ یمیدق
 دش و تشالگ دوخم سا لاپنددخابپم

 «یرس هلاع»

 شتیلأامل اندراد میمصت و هتشگ زاب ناربا

 ددیزاب لوفشم رکید راپد دیامن ژاقآ ار

 لاجنج هک تسبث مرلعم الاحو ددرک اه ملیف

 هبیمیدق هلاع ارپحا ایا

 دعاوح اجک هب رقن ود نیا یاه مسا

 امنیس سیدق هلاه هکنیآ پلاج و دیماجنا
 هبو دشابیم «یرظع

 ميدادامنیسرد هلاهوت اح الاج پیئرت نیا
 ورد تبائر دنک رپخب ادخ و لیماف كباب

 ار «یرظن هلام»

 !دنپانوج هک تسا دقتعم یلوا هلاع

 شایلیماف مان مه

 مالو درب هدرک عورشاد شنیلامف یو

 قح نيا ادل دشابیم هلام مه شایلصا

 ملاخ د دنک هدافتسا مان نیازا هک تسوا

 دبامن یضوع اردوخ مسا دپاب رگید هلاع
 هداتس یرظن هلاع اب یسانت رد و

 یرور :تشاد راهظا یر میتشاد تانیلد

 دد مئاخ نبا مدرک راک هب عورش نم هک
 «یرظن» سزابودرکیمل يزاب رگید اهملبف

 منکیمن رکف و ؟دوزفا مدوخ مساهب مهار
 زاهزا و دسرپ یباجب ناشبا ضارتعا

 مهزاپ ابآ دننیب هلام .ملاخ هتتلک نآ

 دنربدپیمارناشبآ نارگاشاست قیاس لثم
 !! ریخ اپ

 امتس دست هام سه

 :دب وگیم نیلب آ
 مهابمردب ونم
 !من زادن یفالتخا

 ه

 ردب نکیو هک لیف لاس دنچ زا ۲7

 رد یناعیاش دربيم رسب اکیرما رد نیلپآ
 شوکب شردپ اب نیلپآ فالنخا دروم
 جدا ینامز رد تامیاش نیاد دیسریم

 وجلدنازرفابنیلپآ یقشم هعباش « تفرگ
 هشوت زاد دیدرگ هدوزفا تاعپاش رب مه
 جاودزاابنکیو هک .دشیم هدینش دانک و
 دیامنيم تفلاخم وجلدنازرف اب شرتخد
 شامعلاسکعو نارباهب نکیو تشگزاب اما

 هک یسامن ددو داد هملاخ تاعباش نیاهب
 راهظاید تشاد نیلباابام داگنربخ !ریخا

 یفالتخاهلوکچیه مردپاب نم : هک درک
 فالتخا دروم رد یتاعپاش مه رگاو مرادن

 دباب هناتخبشوخ هک دیسریم شوگپ نم
 وجلد نازرفو نم جاودزااب مردپ میوکب
 یتحرکید نیاربانب و تسا هدرک تقفاوم
 ۰ هناقوف یاب مع هعیاشی اج



 ی ۱

 0: دم

 :وبمه تیمیمص رگا ریخپ شداب 23

 رد دیسپبب هوب میدغ یا تیمیمس نامه

 هراتسودنریاوشوروخیرخف هنوکچ اچنپا
 اشرگید راکمه امنیس و رفاثت دنمرتخ
 دنسوبیماریور دناهتفرگ لفپ ددار هلاژ

 زااز یسکع نینچ ارس نارتيم الاح اپ!
 نااه نامز نآ هننفرگ دیدح یاحم رهچ

 هکدندوپ امنیس بیقریپ زال هکب نل کس

 هبمک یلبخ د هناکادح مادک ره نونکامع

 یتیلامف رکید هلاژ دنهدیم همادا دوخ راک

 شدوخ تیلاعف مامتد درادن امنیس رد

 یرخف و تسا هدومل زکرمتم ویدار ددار
 یاع ملیف رد هاگهک مه نرباو شوروخ

 امیدق لاحرهپ دندرگیم رهاظ یتواذنم
 ! رپخب شداپ

 ! نایکیچاخ لئوماس هدنیآ ملیف رد رایاشخ

 یا راعتسو دمت هرهچ راباتخ []

 یراب زا فرح اچ همه اهزور نیا هک

 ینادرگراکب رادبارس ملیف رد شکنتق
 یارب . تساهتابز رسرب سناتیره هرسخ
 لئوماس هدئپآ ملیق لوا لر رد یلاب
 رد +انیآ هام للاوا زا هک نایکیجاخ

 تفردهاوخ نیبرود یولج ه«یلیف ریزآ »
 یاه ملیف رتشیب رد راباشخ . دش دبدناک

 نونک ات ٩ هدیقعب وهتشاد یزاب لثوماس
 رگنزابی!پیئو هرهج زا یتسرد هداعتسا

 تسا تنماین لمعت اه ملیف رد

 هتفک وا دروم ردمه شاتیره درسخ
 باختنا رد نیازادمب هجناتج راباشخ هک

 دهد جرحب یرتشیب ساوسو سیاه لر
 امتیسنیایاه دوتک ۲ نیرتهب دزج املس
 دش دهاوخ

 ملیفرذ یاب شیپ زور دنج راباتخ
 مامئان ار یحول ریماضر هزان راک نوتاخ
 دیناسر

>>> >>> 
 دژاتیهراب ود هدآ زر یعامش

 هک یراکفا هداز اش

 درون * برخ كانهآ هنچ نتخاس ای

 هناوح اپ دوحو تفرگ رارت ناوارف هجرت

 هرمچ « رود هدنناوخ ناونمب «بادرم»

 ندناوخ هب یپاپپ هک یندم زا سپد رک
 هنارت هلپمزرن ار یتدم تخادرپ انها

 توکسس۱هکدرمن رارگرب توکس هب یتاوخ

 یامش یئامز . دش مان و! نابز هب

 شراک و رب رور هنپ ناناوج یارب هداز

 پد رکیموربود ناوارفقیف ول اب هراپاگ رد

 ؛ دومن راپتغا ترکس هک یتقو زا اما
 دش هتساک شاتیبوصم زا

 مرکر ستخساهژورنیا وا هک میدینش
 نا رقب هک تس زا ها دنچ طش

 . دشاپ یاهزان زاغآ وا یارب دنا وتپم

 امشس هراتس سس ۱۳۸ هرامخ ۱۰ هحفص 0

 یاهولباد هک تسا یاهفم دنج 0

 «لجم ناگدنناوخهچوت دروسلجم طسو
 و همان طسوت بترم و تسا هنفرگ رارت

 دیالسانیا هک .دننکيم لاوئس ام زا یفطت

 لن؟یع هیهن یدنمرنه ساکع مادک ار اه
 یاهدیالسا هک مياهتشورت اهراب هکنباایو

 اجتیارد مهزاپ لاحنا اب دشاپپم ( هگوم

 میهدب یحبضرل و مینکپ یاهراشا ناهب

 و دونسا) حیبذ زا دلج یورو طسو یرلباد

 هلحم یاهولبات درومرد
 ؟ زونابنادنعرنه زا حیبد هک
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 هزات راک

 درم شیب رد دبدرگ یرادرب

 طسو وتسا هداژز میحر

 هتفخ ریش كلم رسان هدش یرادربملیف یتداص یلع

 ؛یئاطابط زیگناروش « دیقم نمهب ؛یعیطع

 دنرادتک رش رگدیاهدعو هردا ؛ یدیفع

 نانمس زا تعجا رم

 ناصزاس فرط زا هک .یپیکا

 شاهدک هیهن

 ینادرگراک ناشوک لیعامسا رتکد 8
 موسومارلیفسراپ ویدوتسا هزان لوصحم
 طسوت یگنر دوطب هک «هتفخریش» هب

 یرادربهلیفنامل ؟وناربارذ ناشوک دومحم

 زجب ملیف نیا رد . دومن زاغآ دوشیم
 هاادزت یخباشم دیشمج« یدرونامناكس

 یلاضر نسحو ناکشا نونامه « یماظتا

 یزاب زین یناملآ روتامآ هشيپرنه دنچ
 ملیف هراتس شقن یافیا یارب ۰ دنراد
 دیدناک ردیم كنشور و یفسوب دازرهش

 زا یلاهتمق هیهت تمح كروب یامنیس

 نانمس هب «دناکتب نامسا یتقد *ملیف

 راک مامنا زا دعب" هتفه نیادندوب هتفر

 ,لیف نیا دد .دندومن تعحارم نارهتب

 هدنک هیت و نادرگر اک؛ تسراس هک

ِ ۱ ۱ 
 یاهملیف هدئزاس » یرهجوتم هللامتف ن

 ؛ زا یلاه هنحص رد شاواس یرب و ریدق » ككرت

 تکرشاب يملیف :همافر و لهاج ([]

 زایکب هتفه رخاوا ال الامتحا هک دنتسه

 باختناروبزم ملیف رد یزاب یارب ود نیا

 هصاقرو لهاج

 موسومیئافصاضرشپ امن هدامآ راک 8
 تسا یلوصحم هک ؛همافرد لهاج» هب

 هتفه دنج ات رهش یثامنیس نامزاس زا

 نامیب د ردص كتشور « دف نمهب

 هدهعب نآ عیزونو شخپ روما هک ملیف
 نمهب *«تسا اهاروناپ یلامثیس نامزاس
 :یزاریشیننج«ردصدانشور«نامیب دفع
 یریمد یاهزمح كنشوه « یهانپ اسوتا
 هلارکشارابماقرو لهاج دنراد تکرش

 :تسا هدرک یرادربملیف ,یعیفر

 زابرس رد یعیطم,ثاام رصا نیا رد دمآ دهاوخ نارکا یور هب رکید
 هزان لوصحم نارکیزاب عمجب

 هی موسوم ریواصت یلامنیس نامزاس
 نلا ینادرگراکب نونکامه هک «زابرسا

 ناگرک رد وترپ رابزام طسوت تنورب

 مه یمیطم كلم رصا دوشیم یرادربملیف
 هدننلک هیهت هک ملیف نيا رد . دش هفاضا

 كالمرب هواع تسا ینابیش دیشمج نآ

 « يئانب یدوب « نایبیرف زرمارف یمیطم
 ینارهتدومحم«یزاریش یننج « دازآ یلع
 , دنراد تکر ش مه رکید یاهدعو

 . دش .دنهاوخ

 ابضس هراتس ت ۱۳۸ هرابش - ۱۳ هحفص []



 رک اطاقن ندرت هداتفا ترب رد

 .تسامیس نون دم ؛م زآدیق رهش

 !تساهتسنامیپ رت ات اد:مدوح اما

 لذو اضریلع : را

 ... هراشا

 رتانن هک تسا اهلاس : نایریبصت یلع

 كانر « .دشاب هدیشخپ ناج رگا ارام
 . زین ار امنیس اریخا و تسا هداد

 و تسا پوخ یبوخ رد 45 ار شیرگزاب
 تسود و مندسپیم + گدابیلداس رد

 دد زی ملیف لوفا هاگ یتح و ميراديم
 اب ریلانیب شزادوسرپ یزاس زاب یناود
 تساهداسیدرم نایریصن . دنامیم رلا مک
 وا یسیممصو ایدیپ « شیورد هن رگاو
 یلو«درادیمل تسود دایزار ندز فرح
 «ینیشنیم شتبحص و لد درد یاپ یتفو
 رد هسک ۰ نانسادمه ون ابو دوشیم مر
 ! تسا رایسب فرح یلع یامنیس هنیمز

 و مرادی تسود ابعخش نمار ناب ریصت

 امنیس رگیزاب نیرتلیصاو نیرته ناونعب
 راومناکز ا یلیلحت ردک زورما رتانت و
 هدوب ناربارد بوخ یامنیس یزید هباپرد
 ترسحرد « نعوون نوچ زورما و تسا
 اب یناربا دراکناوآ یامنیس یفیک لوزن

 شاک هک ؛سوسفا نیاو تسا انشا غیرد
 یامنیسد دنتفریم نایه زا اه یراک مک

 نارکبد و اه«یلاوقفا : اه «یلوجرهم»
 هنافسام و دنتسی مک هناتخبشوخ هک

 . دندیامنیم خر « دننک م راک مک

 ۰ دیهدب هزاجا : امتیس هراتس 8

 و منک عورش ناترخآ ملیف اب ار لاوئس
 هب عچار ار نانرظن یصوصخ یناین اب
 یود زین نونک مه هک «دادیارس» ملیف
 مه ار هتکن نیاو موش ابوج تسا هدرپ

 دوشیع امش اب هچرگ هک منک هفاضا البغ
 تسدو رتانت هنیمز رد اهزور و اهتاس
 هبحابعم «درک وگتفگ شیکنهرف یاه دروآ
 .ریغالو توب دهاوخ امنیس هرابرد افرس

 یدب ملیف یلگ ووطب ؛ ناپریسن یلع
 تباخد هک هنکت نيا رک ذ ابو شنادیمن

 نمو تسا یبسن هشپمه « رکیزاب رطاح

 ماهدوبیضارمطات روطب مياهراک زا رگ رع
 شال هدنزاس هورگ ۰ یلک لیلمت ر

 همه ششوک هک تفگ ناونیین و دنافدرک

 هلیفو هدوب ثیع هب هدنزاس لعاوع «ناج

 دوس فسب شاهفس و اه توف ماست

 . .دوب .تیثممک تفگ دوشیم و

 هکنبا هب دیکان اب : امنیس هرانس 8

 هدش یشالت نآ ردمک یملیف ره هرابرد
 ونولانوگ دیافع و فلتحم یاهرظن .اثاب

 و نم نامک هب ؛ دیایم دوجوب داضتم هاگ

 یضار ملیف تسضن یاه لصف یرایس

 تسا یملیف هک .دیما نیا و دنرتهدننک

 ثلبس رگا زین دیاش و یصیمصد « اهدایب

 ۰ مسیلارولن هب یشبارگ « مینکن یزاب

 یتناس یاپ درعنایم یاه لصف زا یلو

 دبامنیمنیلطنم هک یتفا و تسا مزیلاتنام

 امنجس هزاتس - ۱۳۸ هرابش - ۱4 هحفص 7

 میاهمش نایرصن یلع تبحص یاب ٍ#

 رد ده مه رو
 بیش تاک ؛ تسخن لوصعف زا ریغ و

 یزاسامل د تسامش ناور یزاب ملیف رکید

 . نآ بوخ

 وگنمگ و ندرک ثمحب ناب پصن یلع

 بلاج راپسیدساوتیم تایئزج نیا باب رن

 هکسا تسا مهم هچناو ایرگو دیش

 ۱ دوشیمو تسا دابز تابرظ: امش لرقن

 ی رتهب یاههاگ رظن *, + اهنآ دروخ رب

 یکجوک هزج نم یلو ۰ تفاب تس

 نسسچ قوس كب هکنبارت هبو متس ملیف

 هنو دشاب هنشاد ملبف نادرگراک !ر یلحب

 ناندوح شقن هرانرد امنیس هراتس

 .. رگیدودوب هنوگح هکنناو دیلوگب ملیق رد

 هک یتقن : نابریصت یلع
 لکش و هداسو سوملم تشاد

 4 متشاد

 یدامبا

 یانآو شان یاهدیجیپو ببرفو بس

 تشاد راپب لیامتو هحوف زین شات ره
 دوش هئارا رایس یکداس اب رانوسرب 4

 ۸ تیصخخش فارطا رد منکییل نامک د

 درک ینارتخس دابز دوش

 یگداس هئارا یلو : امنیس هراتس

 هدیچبل دوخ « امثم رته هرتسگ رث زین

 لکشماک و تسا
 ادب ؛ ناب ریصن یله

 متصل زا رارتحا رنام ششوک

 یور یتح هک یدبکاب زا زبرگ و درب

 و وبزتوسرپ هک هفاضا دیابو توباتوسرپ یگداس

 تحار هنبمز رد دوخ زبئ شانیرره .یاف

 سردامش هتفگ ؛ *

 و تسا

 تشاد رابس دیکان * .ندو

 هک تفگ دوشیم : امنیس هداتس 8

 و یگداس نيا هتاقداص و هداس هئارا رد

 اتقیفح «یثوریب وینورد یاه هولج یتحار

 تبثم تاکن زا یکب نياو دیدوب قفوم
 . دوریم راح ثعب ملیف

 هک دیماو « مرکتتم : نابریصت یلع
 ۱ دنشبدنابب امش لثم هیه

 و دوخ لوحت زا : امنیس هراتس 8
 رد یزاب هلیعاف زا نانیئامنیس رب راک
 «رادنارساا شاتبره ملیف ات «ولاه یافا»
 «یجتس»هلصافنیارد هک هژیوب « دیئوگب

 شندبدقیفوتهناغساتمنمو) دیدرک یزاباد
 .تسا هدوب لوبقم رایسب (متشادن ار

 ره هک منکیم رکف : نابریصت یله

 لوحتو رییفت یرادقم نامز رلگ رد يمدآ

 هدازیدآ تیصاخ ناو دوشیم !ریذب اد
 بش زا ار امش دارم نم هتبلا « تسا

 ی ۶. متزاینرق الماک لوحتو
 دشر تهج رد مروظنم : امنیس هراتس 8

 مدرک نم هک یثاهرلک ؛ نایریمعا یلع

 وتساهدرب فودمیم ؛ منکپ متسلاوتیم ابو

 هک یگدرتسگ نآ رد هک تفگ درشیم

 و تسا هتشادن دوجو تسا لرحت دج رم

 یلک لیلحت رد تیدوتحن
 ۶ ر ددمت هدنراد زاپ

 هدوبر
 تس

 ار اه تیدونسمنیا متیس هراتس 8

 ! نارکبد اب دیاهدروآ دوجوب ناندوخ
 ۱ رد : نایریصن یلع
 هل ,:امنیس هراتس 8

 بک دوشیمن؛« هن : نایریصت یطع
 هدرو رب نمار تیدوتحم نیا 5

 هش تهج نیازا هن و مشاب

 ۴ یوررآ هکنبیا ایو مشاب

 ین هناعسانم « مشاب هتشادن

 مشا ۳ نآ رد مناوتن نم هک

 ملیف مروظح ۰. تسا هدوس

 ر در یراک مناوتپ نم

 ناهب وب ۲ مهخب مان

 و مشاپ زمرت نم هک تسیئ یمع
 هنافسا مک رتشیب راک معاوخت

 بهجهک دینک یمن رکف :امنیس هراتس 8

 امشهک یلامنیس هچوت روخ رد راک یمک
 یلوزنامنیس نيا رد «دیدرک هراشا نآ هب

 ؟ دشاب

 دف 4 ارچ : ناب ریصت یلع
 یناکت هک دوب یتامز هتبلا « مقفاوم المک

 را یصاحتاو دما دوجوب امنیس نیا رد

 مامسلا داد هئارا رنملاس یئاع

 تهح رد هئانداص دوب یشالل ناتاهقمص
 یاه 4 ولطما یئامنیس داجیا

 یر رادروخرب یکینکل و یفیک

 اهشالن رگبد «تتبا لثم هئافساتم
 لاح .. تسین یربخ اه شوک و تلع

 قمه و 5 وجحتسح دباب ؟ تسیچ

 هک دینکیمن رکف : امنیس هراتس
 ذآ زا هناراکبساک تشادرب پیس هب ننا
 زا اد بوخ یامنیس هک تسا هدوب اهشالت
 دوخ ن یاو دندرگ یه « میم یاههینج

 یرادج هنامرسو هیامرس هب یناهج زا زین

 !؟ دوشیم طوبرم امنیس رد
 ریدقت رهپ : ناب ریصت یط

 کما وین وی و هک
 نا رتم

 دناهدش

 گدوش هک دوپ یتفو : امنیس هراتس 9

 ال یلاهششوک و دش هدید امنیس نیا رد
 . درک دشر

 ؛نای ریصت
 دوشیمو درکت دشر قایتشاو ررش نیا هک

 مکهب يرادتم نباو درک سح او یدوکر

 طوبرم بوخ نازاسلیف هیحور و یراک
 ِ یلماوم هب ری یرادقمو دوشیم

 كس دوشیم یشان یراذگ هبامرس

 دیلاستو بیوه ؛امنیس هراس 8
 ؟هدانفا اب شیپ یاه ملیف و اه وبراتس

 ۹ ربدبابهنافساتم هلب



 ۳ یمک دوک ر نیا ردم؟ داينکيمن رکف

 هار دسو دشاب هتشاذگ ریلات یفیک

 دما یاه هناشن هک بوخ نازاسلیف
 ؟دشاب هدش « دندوب هداد تسدب

 در دندوجولماع كي * ناب ریصت یلع

 تیمق ومنیا داجبا پجرم یفلتخم لماوعو
 هب ملیف زا یریگولطج اللم . دهابدص

 و دش دهاوخن راک یدربهب پجرم یئاهنت
 ر دنراد تلاخد هنایم نیارد زیل مدوح

 یلسست لپاف ریغ یاهملیف هک دییبیم

 یام ضورف «دیدرک هزاکا اش هک ار

 دنراد یمجرت لباق

 یاهنیسزامدرم رکم . امنیس هراتس 8
 «ولاهیافآ» رکم  دندرکن لابقتسا بوخ
 «ولاهیافا» ؟ دشن هجاوم مدرم لاپقااب
 هشبراهنآ یلدنز ردو دوبن یعازتنا نوچ
 و دندرک یضاد زین اد هشيگ « تشاد
 ار مدرمو یتیسس ار فص هک دشیم دایس

 . دنشیبب اد ملیف دندهآی ملک

 تساتسردالماک هلب : نایریصتیلع
 هراشا نآ هبدوخ متساوخیم نم انافنار

 یاه هبنجامنیس هک بیس هب

 ندبدهب راجانمدرم : درادزی یحیرقل
 و دنوریم زبل یریوصت تالیعزخ نیا "

 در زین اررتهب ملیق هک مراد نانیمطا یم
 زین رلاش هتبمز رد یتح نياو دننک یق

 ناریدقت رهب یلو .تسا هدپسر توبل هپ

 هدماین دوجوب مدرمذتسپ رد یرکف هیعز

 هدانفااپ شیپ یامنیمنآ« دوخمک تم

 الماک « دیدرک هراشا نآ هب امش هک ار

 ۱ دننک درط

 متکیم روصن نم : امنیب هراتس ٩
 هکدراد ار یناش نیا ناربا یامنیس هک

 «ملیفزا رظظنفربع امتیس دوخ هب « مدرم
 نتفد الاب هب دناونیم نياو دنراد هقالع
 هکشیامروظنم؛دنک كمك اهنآ دنسپ حاعس
 هتشابنابوخ ملیف اب ار اهامنیس مامت رگا

 دنوریم اهنآ ندید هب امتح مدرم « دینک
 ان یلو « دننکیم تداع پوخ ملیف هبو
 وزاس یاهملیف اهامنیس بلاغ هک یماگنه
 عوهن یاه نزب نزیو دنهد شپامل یبرض
 روطنیمهمضو«اذهپلعیق ۵ یاهناراک روآ

 شامن عنام میوکیم را نم و دئام دهاوخ

 فضف

 ملیفهجوتم مرظن «دنوش لئتبم یاهملیف
 یکبا یاه نزب نزیو یاهناراک یاه

 نا ام هناتخبشوخو تسه زین ینایلاتبا
 هسک مياهدرک ثادتا و مک رگا ار هبرجت

 دداش.دادرییفندوشیم دون ار مدرم دنسپ

 روبحتنم یلو دباین ناتشوخ یرح نیازآ
 دناوتیمانهرفهعسوت رد امنیس * منکیم
 .نآ زا رتقفوم 3 دشاب رتاثت زا رتهب
 ۲ درک دیاب هچ یتسارب

 نایرپصت یلع

 و دوش .میهس فالط ما رد ..دنناوتيم
 رینناگ هننک هیهت نایم رد هتشلگ نا زا

 مراد

 هک دنتسه یثاهنامزاس :

 دنراد تین نهار یشاهمدآ

 یلاهملیف زا یرایسب و یگنهرف قئالعو
 هب ملاس یامتیس ناوتع هبامش هک ار

 زورماو . دناهنخاس «دینکیم هراشا اهنا

 ناشن یرتسک تیفر هک دسریم رظنب

 ویدامتاقاکما دوبمک بس هب . دنهدیم
 هک یتلودیگنهرفت اسسرم ۰ دشاب یکینکت

 هبنح و دنراد راکورس ربرصتو ملیف اب

 زا رنیوق ناخیگنهرف و یداخرل یاه
 لیهسصاپدنناوتیم ؛ تسا یعاعتنا دصاقم

 ل باس ندروآ مهارق تروصب تاثاکما

 بساس ماو نداد زپلو « یکینکت هتفرشیپ

 ریوی دجیا و بانک ء هاچ
 تیلنسح اب ناگدننک هیهت ۶ ضراوع رد

 هجاوم نایزاب ناشراک رد زبث هاگ هک ار
 ربن یلوس زاد دننک قیر : دناهدش
 ییمصو پوح یاهملیف نحاس هب دوخ

 ناوتیم یلک لیطت رد یلو ۰ دنزادرپ

 : نرچمه ام بوح یازاسلبف هک تفک

 درهک ر یئاوقل ۸ یلاضیب ؛ یئوجرهم
 نباو دنهدیم ناشن یرنمک تضر "تان

 دومک و تالئشم نامه بیس هب الامتحا

 لاح« مدرک هراشا اهنآهب هک تسا یئاه

 و درک قیوگن ار اهنآ النم دیان هکنآ
 ؛یفگ هچهچو هبهیو فرح تروصب *

 دودحم یناربا ملیف رازاب هک اج 1آزاو
 ةرس « درادن یناهج یاههنج و تسا

 هب زا و تسا دیدرن دروم دابژ لوپ

 داکشآ بوخ ملبق نتخاس یارب تاناکما
 نااما «یتلود شخب تنامح نودبو تسا

 یاهدننک هبهتدوتیمئو درب دهارخل ریذپ

 ناگدنناوخ همه 8ب اد یئانثتسا وبلاج هبحاصم نیا ندناوخ #
 . مینی م هیصوتنادنم رنه مومع هب زین و دوخ

 یامنیس ناگ دننک هیهت یمامت
 دنتسین تانه رفیب وتالسم رحات ءام

 داجیا رد دوبیثشوک «رادیا

 تاسسوم یزاد هب ملاسیامنیس
 .تسادنمزاین یتل ود یاهنامزاسو

 .رادکبداب زهیامرس هک درک راداو روژاب ار
 تسینیقطنمناوادرک «درک ررض مهرگاو

 هک ماهدینش هتبلا ۱ یلمع لباف ربغ و
 منیف نتحاس هتیدما رد یتلرد تاسسوع

 دیاش هک دناهدرک ینامادنا بوخ یاه

 ار نارسیا ملاس یامنیس تهج دنارتپ

 هنامیمصشالتوتسرادم "ان ۶ ی
 نسنشاد نردب الاو دناسد شجوا هب

 دهاوخ یمیط ترتفو دوکر + ثاناکما
 هعه هاوخلد هک یلاک هی ندپسرو درب
 2 نکممات ییارس ۶ تسای

 هتشاد رطاخبرتا : ًامنیس هراتس

 یاهدع «واگ» ملیف هئارا زا یپ « دیشاد
 یتلود تاناکما زا ملیف هک دنتفرگ داربا

 سایقماعیامنیساب دیائو تسا هدرب دوس
 و دوبهنافبعنم رپ ۸نم رظظنب « دوش
 نامزاس تسفر ند رک تفا بجوم هک دباش

 «کیلاحرد . دش یزاسملیف هب یتلود یاه
 ناسءزاس كب تاناکما اب رگا نم رظانب

 ۰ تسا یلع یاهتنس و كانهرف هعسوت
 و ناکدوسک یرکف شرورب نوناک لثم
 هبنچ زا یلاخ شباهراک هک ناناوجو
 ۰ رد افرصم و تسا یعافتنا و یتراجت یاه

 و تسا كنهرف شرتسک و میمعن تهج
 ریغیامنیسهنیه ] هل ار فده نیا اع ارج ۱

 هکنیا هث رگع ؟ ميهدیمل میمعت هلاکدوک 6
 هک دنتسه یتلود یگنهرق یاهنامراس

 تسا كنهرف شرتسگ ناشفده و فباقو ...اعدایب و یمیمص یامنس كد
 یزید نتشاد پبس هب دناونیم املیس و

 هعسوت هام تسد نیرتهب یریوصت یاه
 نسص هکیلاح رد ؟ دشاب تنسو كنهرف

 تاسسوهنباردملیف نتخاس مراد ناتیمطا
 ۱ دش دهاوخ هجاوم يلک نابز اب

 یرکف شرورپ نوناک : نایریصت یلع
 راک ناکدرک هژیو یاملیس هتیمن رد
 یسدرپ ار شراک دوشیم هناگادج دنک یم

 نوب زب ولت+رنه وهانهرف ترازو یلو « درک

 هل | نقاحنیس میاد .هرتسک نامتو
 و دنراد هژیو شور كبرف ؛ تسا دیدجح

 هنرادهیمل تس ردیئأاه هژورپ هک ایوک
 تاشاکما زا ندربدوس زین ص نامکب ر

 .وشبمنودشاب یطلف راک دناوتیمل یتلود
 یزابهبدرک هراشا هک ررطنامح هک تفک

 ؛تسا هابتشا « واگ» نوچ یملیف هیهل رد
 مه نادنچ هواگ» ملیف هک دنامن هتفکانو
 تفرگن ,یتالک لرپ و هدانلاقرف تاناکنا

 تالاکما هنیمز رد رنه و گكنهرق كیک و
 ٩ هتحص چرخ مه یرادقمو درب یکیکت

 مهيرخ رب «واک» ملیف یلک لیلجت رد و

 دوخ هلمچ زا اه هشیپرنع هدرک و درب
 هدش تحادرب شیپ درمتسدو داد وا رت یم

 هاخابیمگ انس جرخ اپ ملیفو مپتشادن

 هیهت : هنحص جرخ یارپ نآ جرخ و دش
 دوب اولا ربالو پاچ لباسونماخ ملیف

 زا *؟ تفگ دوشین درک ررش نوچ و
 روطاادهدو درب دوس یمجرت لباف تاناکما

 بنا زایدب ملیف دیدرک هراشا مه اش هک

 هنامراس تروصب داک نیا رگا و دمایل رد

 (۱ هحفص رد هیقب

 امتس هراتس - ۱۳۸ هرابش ۱۵ هحنص 7

 ۱ ۱ 4 ۲ آب



 امن هرات - ۱۳۸ هراش ۱۰ هحفص 77 ۲

 !امنیس ردتیگ رتاو لاحبح

 دروقدرترباز و نمقوه نیتساد اسنیس گر زب هتییرنه ود +
 . دناهتفرگ رارقرگیدکی یور ردورملیف نیارد

 یملاع مه ام یابد

 اب ناشیاههاگرظن و دنرا ددوح صرصحم

 هکس نیا []

 توافنم رایسب اهیفرش هژیریو نارکید

 ۱ زیکنا تفکش هاگر ت
 تسانگمم  حاضتفار هعجاف رییس

 هب تب یهاکیاج رن اپسا اب ایورا رب

 یاه رظن هبنج زا هک درپگ زارت ,

 دراد رارف یتاپهفارمج

 رظلزا رکا تیکرتاد حاضتنا یارجام
 و نسایس یاع اینامح

 هتمامح دید زا 6 دوب اکیرمآ یناپاختنا

 متسمس هعجاق

 4 یتایئد هکب هیپ تراحت و راکس

 دیارجیاربدوب یعدم اردو برح الاررخ

 دودص هبام رپ نرنکاد هشیپ لاجح

 رحاس# شنادرمر نرسکبل یدرارت زا

 هک یملیف یکشیمه لاررو لوس قطع

 هشیبرنه 4 دوشیم هپهل لاجنج ساسارب
 نارد هک اس ربخو .دهاوخیم زور یاح

 لواناوج ود زا رتهب یسک هچ نی هیام
 «دروندر ترپار» .اکیرما زورما یامیس
 ؛ یتح هزورمآ «سفاح نیتساد» و

 درون وینیاهلابایخ رد زین دووفدر قدر مده

 یارب یاهلوس و رخ یار تسایمیم
 1 تشردو رر یاه سکد

 ناکتیپ ره

 زدرابورنوسپچ ؛لثم یناسک زا ملبف نیا
 دناهدرک هدافتسنا رثراوعاح وماسلاب نینرام

 « الوکاب .یج .یلآ نوج ینادرکراک و
 .هتسا هدرب ییبرود یو ار ملیفیا

 راس نش روح یارب

 ِد ۳

 صصختمتکر شاهلاننشح و یملیف 8
 و یلرف وتسپرک «اهملیف هنوکنیا یدبا
 روئآ «دلرامدبو دراجیر یکسشک اپانسان

 نیاتتلاو ینوتنا و نمکالب !دش هی دهناطش هب هک یرتخد
 وتسبرک)تسا یرسپ هراپرد ناتساد

 «شاهناتسرپ ناطیش .دیاقع اب هک «یلر
 اسو دوشیم فرصتم خیلوم رد یگدنز را

 ارجاموددرکیم زاب ناتسلگنا هپ شنادنزرف
 جواهبودوشیم عدرش اج نیمه زا زین اه
 رتخد زا یکب . .دسریم ناتساد كيتامارد
 یلصایلابرف دبابیم علاو رد هک ۰ شیاه
 فورعم ناگدنسبول زا یکی هب ۰ دشاب
 هقالب نیاز دراد هقالع (فرام دیو دراجب رد
 دوشیم واژا هدنسبو تبامح بحوم

 «هتخاف هنابثآ زارفرب زاورب»
۱ 

 4 نارکا یورب

 زاورپ یراخسا جنپ ملیف_#
 راملبف هتخاس هتخاف هنایشا زاره رب

 هننرب هک (نمزود سولیم) كچ
 راکسا زیاوج نیرتبوغرم و نیرتهب
 رد شیامن همادا اب , تساءدش ۷۹

 یرتشب قیقوت زوررهیئاپورانارکا
 یرداندراوم زا مس نیادنک یمسک

 زایملیف هک اکیرمآ یامنیس رد تسا
 ؛ مدرم « یمداکآ یوس
 لاسقا دروم ناکی روطب یئاپورا
 ابشرگناب عقاو رد و دریگیم رارق

 ی

 دز ورک دلم دام دلم دز دم

 دنو ریش روی ونهب رتلاوو یراه
 هب رتلاوو «یراه رعس ندیداب _طل

 - شوسارف داو همانرفس یاهملیف هلرویوین
 1 ۹ یاهشقن رگیزاب هک هژیوب « دش دنهاوخ
 سانشرسو بوبحم هشيپرنه ود « ود نیا
 ؛ دنشاب ناکزمیجو دلوگ توبلا « دوویلاه

 و؛نیک لکیامملیف نیا نانیرفآ سشقن رکیدو
 نوتیک نایاد

 نیاز تسا لدیار درام ملیف نادرگراک

 یراکمهیاربارناکز هیچ« تساراب نیمود
 یدازا هود نسیا لا ملیف .دنکيم توعد

 .دوب 6لردنیس پش نارهن رد) الردنیس
 زا یدمک تسا یتشادرب مليفناتساد

 نرسف لیاوا دن هلرویوبت هب رفت هد نلما
 یوراهنآ هب یناش هروبو رد .. دمتسیل
 دنوریمنادنزعب یریگرد كي زادعبو دنکی من
 نکشنوناف اب ندش انشآ نادنز لصاح هک
 ارنانآ یراکمه هک (نیگ لکنام) تسبا هربخ

 هتسلا هگ ... ار تفرشیپو دوشیم بجوع

 دوشیم نیک لکبام بانج بیصن تفرشیپ
 هدننامیمیفابسناشدب نانچمه ام نارفاسو
 یرایسبنونک !مهزاد تسا لاکیزوم كب ملیف
 و یرادبسملیف نتفاب همناخ راظتنا ردار

 هشيبرنه هسیاریگیزاب ندیدو ملیف ژاتتوم
 رد «هگنبا و تسا هتشادهاگن نآ سانشرس

 ناگدننک هیهآ « ملیف یالاب حطسو بوسخ شورف یوب نونکا مهزا لاحره
 *رسار تک رشاب (شیئ) ملیفقيفوت زاسپمهزاب هک رکف نیا ردو تسا هدرک لوعنش
 لاح نیع ددو لبد یاهمدآ یتسود هنیمزرد یناع ملیف دازاب نموین لب د دروفدر
 .دوب .اهاوخ مرگ درمناوجو اداس

 هک < کبک کم < < کیک چک
 :دوبریخالاس دنچ ردیو ششوک و راک گر م زا یئاهر

 ؟نارفودیسرهجیتنهب ناکشزپ ششوک اما 5
  تفاب یباهر دارم رطخ زا ارتانیس ننارفو هک .دیشاب .مظدباد

 دوغ یفالبب یهناخرد ااح هچنامص ناوتمب هی شف < فک ۳
 4 اریخاتسا ناهج دنمآورل نادرم نن هد

 ۰ درام سم . ینوررب «. زاوآ همانرپ اب یارجا هاعه
 تطن هرما ناو ؛ دمارد یاپ زا هتحبع

 نسیدعتتو

 ارن



 ای نز نیرتایپز * سوردنا السروا

 یماکنه اما « دوبل هئانر سکس لیمس و
 رد امن نیو روهشم ینیکیپ نآ اپ هک

 ۰ و رتلد» یدناب زمیح ملیف نیتسن

 ایضد عناولایف «دخ رهاظ ایرد راتکرد
 1 داد ناکت ار

 رتکده ملیفرد یزاب زا سپ السروا
 یاههنحسیارچا زنم : دوم ماعا «ون
 تساالانتشح واعفاونیا «مراد_ترفنیسکس

 هورتد رکاشامن متچ همهنآ ربارب_ردهک
 ردهک دننک روبجم ار ناسنا یرادرملیف
 ! دوش رهاظ هنهرب نانچ هنبص كي

 ماکههب ار اهقرح نیا سردتآاالسروا
 یوجیامبرفأ رد «ونرتکد» یرادربملیف
 ناراگنرخ هدنخ پجوم و تفگ

 هک ارچ ۰ دش دوخ یتاعویطم هبحاصم

 رتهح رب یاههنحس ر زین اهدمب وا
 هلصافالبو درب هدرک یزاپ «ون رتکد»

 ؛رسین هناعیفع تاضاف# نآ یادا ادم
 و.دنهد ناکت ملیف ثاب رد یزاب لوحشم
 هرابردتسپندب ۲ دیدرگ مدنناژرل یر

 زا سس را هک دینادپ سورلآالسروا

 یتاپدر رهت : ریلراپ رد ار شتالیصحل
 ردیو .تسا هدنارلگ ابورا رورپ قشم و
 هک ؛دش انشآ «نیلگ لیئادد اب ریلراپ

 ال-روا ؛ لیئاد دو میداو هژور تسود
 هاگترشدهبسردم زا اد واو داد پیرف 1

 ًالس.وا هکدوب مد دن و درب مر رد دوح

 یاههلیفرردو درک زاغآ او یرکیزاب هقرح
 ردینبرمآ كي «اونازاک یاهتشم» دوچ
 .دش رهاظ رکید یاهلیفو مد

 یوسلیفا یتایمک نانکراک زا یکی
 ردش انشا وااب نامژ نیا ود تنوماراپ

 ایدو میلاه یئامنیس یتیامزآ .كب بت
 تیاضر شیامزا هجبتن هک داد ار وا

 رد رضاح

 یرهش ۰ تفردووپلاح هپ داو دوب شحب

 یکدنز و یصخش یاهلیپمولا نآ رد هت
 ررشراظنثا امنیس ناگراتس نیکنر
 : دی وگیم السدوا

 البو یاجب ارم دوویلاه نازاسملیف -
 میاهلوب و دندرب هفاطا كي هناخ كپ هب

 دقالبداک یاجبو دنتفرگ تایلاع ناونعب اد

 !دنتناذگمرایتخا رد هضارف نیشام ثكب
 اد یناملآ و ۰ یلایلاتیا ۰ هسنارف نم
 نادنچایسیلکنایلو « متسنادیم یبوخب
 هک یناهناخرچراک و نارچاهم . دوبن یوف
 دنتسنادیمننمزارتهب ادیسیلکنا زین دوخ
 ددام هناخ هب نابز نتخومآ یارب ارم
 روبجما رم .دندآتسرف « نروبپیه یيردا«

 و اوبراگاترگا یاهملیف مامت هک دندرک

 لب دیابنم .منیبل اد «شیرتبد نیلرام»
 یدپدج زیچكي هبالخ اب « دیدج یوبراک

 هبشک مع

 مدناوخ اومدشهفال نم ! مدشیم
 متش۴ اهنآ هب « متفر اهملیف ندپدب هو
 ۱ متهچ هب دنورب

 «داردناج» اب ۱۹۰۷ لاس هب السروا

 ۱۹۹ دشراد هلاخو درک ماویزا

 وشلدیسز مد 79ام ین

 ؛واامشپهیرک ربخ هچ هزان : یاهملیف دمب

 هراس« لاپورون زاک « 9 زا لبث دابکی
 بونج یابرد

 یزابهنهربتهجیبیملیقرت زگرهنم -
 نسینچ نونک ۷ عقاو رد « ماهدرکن
 فلاخم نم .تسا هدشن نمب یداهنشیپ
 ایندب هنهربام نوچ « متین یگتهرب
 یوتحم ملیف رد مهم هلسس ! مياهدما

 امئیسرداد یگنهرب یسک ر گا و تسا نآ
 ! ثورن امنیسب دناوتیم « درادن تسود

 ۱۲ تسا هدرکن روبجم اروا هک یسک

 زاغآ ار یگنهرب السروا ناسنیدبو

 یزاب زا نم : دیوگ ی م السروا
 !مرسمتذل یسکس یاهلیف رد

 ۰ هه
 وسکس هرابرد سردنآ السروا
 یگنهرب

 ههربیالسروا ؛ *ییآ سکام# ملیف . درد

 هناشیورب مامح كچرک هلوح كي هک ار

 او شباههنیس زا یتمسف و درب شیاه

 نانانشم هریخ هاگن ضرمعرد «دناشوبیم

 عدوجایادشپزاب قشم هحص و داد رارق

 تخیکتارب افوق ملیف نیا رد

 ریز« مانهرب الماک امتیس رد نم -
 لاحره رث ! دهاوخیم نم زا نادر" راک
 رگ هنهرب یاهندب هک منکیم رکف نم

 درابین

 امنیسیدج دناب زیمج روم رجار»
 شقنیافبافلتخم یاهدابزیمج زادعب هک

 ملیف و دیناسر تبت هب لر نيا ردار دوخ

 در » (انب دنابزیمج شقن هب وا مود ۱

 نایچامت لابقتسا اب زین «یلالع هچنایط
 یملیف رد یزاب زا نون دش وربور ایلد
 یتحودنکیم یراددوخ یرس نيا زا ٍرکید

 تقفاوم اهملیف یرس نيا ناگدننک هیهن

 ؟ ربخهچامنس دیدجدناب زمسجزا

 رتشیب ملیف رد اد وا عفانم هک دناهدرک
 هب مال .دنریگب رظنرث یلبق یاه ملیف زا
 زا روم رجار دمآرد هک تسا حیضوت

 غلاب «یئالط هجنایط درم» ملیف رد یزاب

 نونکاو تسا هدوب دالد نویلیم ۱۵ رب
 رد یاب هب رومرجار 4 تسین مولع

 دناب زمیج یاهملیف یرس زا یاهزان ملیف
 9! هئاب دهدب نت

 ! امنیس دیدج رئوسکلک

 تسوپیزوآ عمچ هب تسا یندم لصا نبا
 تسوبیدابز دادسن و تسا هتش لوفثم
 .تسا هدوم یرادپرخ اد اهینارگ یاه
 هک تسشبا نارظن بحاص هدیقم یلو
 تسوب زا رتنارگو رنابیز یتسوپ چیه
 . تسین ابدولک دوخ

 ! ییفا رگ ونروب هطرورد سردناالسروا

 !ابیزو دنبادج یلیخ « دنشابن قاج
 درد تک رش ۱۹۷۵ زا السروا

 ملین نآعورش هک درک زاغآ ار وئروب یاه

 دوب «اقبرفا یرازگرخ»
 گل -لمج هناتسآ رد نونک اب السروا

 دینآ,دهاوخن یربد یلوقبو درادیمرب ماگ
 يدوسیابز و هوکش اب ندب نآ زا هک
 ,۸ا,یزپچ هرطاخ زج « بالج تروصو
 ۱! دنامن

 درادیملاع مه ,یسکس ملبف نتخاس

 هک یسکس یاهملیف نتخاس جوم 8
 لباس رگیدرب درمو نژ طباور نآ رد

 اد ابویا دناهدرگ هبلق یعامتجاو یفطاع
 «سک تسا یها۴ دنچ و تسا هتفرگ ارف
 هتک نکیل .تسا هدشهتهگ ثیدح نیا
 نیازا یلاه ملیف نتخاس رد هجوت پلاچ
 «ملیف ندشرتیمیبط یارب هکنبا ۱ تس

 دامباهبادپدج زین راکردئا تس تارضح
 تسدا۱! ككيتک اتو 1۱ كاينکن زا یهزات

 ندشتخل ,سکعتداهش هب هک « دناهنفاپ

 باشچلمجنم «تسا هدنزاس لماوع رگید
 .. !) رادرملیف

 یافص و بلف میمص زا دیاب هک یتسار
 ..) یقلاخاالج تفگ ناب



 ندا ژاتیمادک

 رد هراتس هد

 یامنیسهراتس 9د هک یتقو
 هسیاقم رکی دکیابنا ریا
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 زا امنیسهراتس تواضق یوزارت
 دند رکیم رادروخ رب یرتشی زایتما

 زاغآكب « دعا رب یابند »
 مسلف ننا اب : ناجرم . دوب حرلحم
 یاه ملف رگاثامتهب ار دوخ مکتسد
 ونئدرف راوج رد , دناساش یسراف

 وایا رب ار زابتعا نیا , ندو یروهظ
 كي. ناجرم یارب ملف نیا . دروآ
 دون امنیس هب نطع دورو راوج
  تشاد هدهع هب ناجرم هک یثشت

 رگید هب نیزا رتشیپ هک دوب ینامه
 هلش لوحم امتس يا نر نارگیزاب
 را رد هک موصعع یاهرهچ : دون
 ناشنمدد تسد رسا راگزور دب
 . ددرگیم

 ناجرم هک اجنآ « نیرود یعس
 نیرتابیز هک دونیارد « تشاد یرات

 ردناج رب هرهچ طض تهح ار هیوا ر

 ! دریگ رابتخا

 تجخرد»هک میدید رطاخ نیا زا
 لاحره رد . دون مک ناحرم یاس
 هک داد ناشن دیما رپ یاد اب ناجرب

 ودنامامنیس نیا رد . دنامب دناوتیم
 .دناع

 یوهرابرد ملیف اهنت نیا اب دخین
 . دومن یرواد ناحرم

 ات تیابیم یرگید یاه ملیف
 و ميجنش ار وا تیوبحم یهزوح

 بو نانچ مه ناجرم ینب یاهیلیف
 اسا دوب هراتس ناجرم . دناع تواقت

 هکنا أت « تشادن ینادنچ تیوبحم
 لمنمناما هتخاس « مرادلاژ مالغع »

 ملیفهک یماگنه ردشوخ شورف اب
 وربور یلام تسکش اب یسراف یاه

 یاهرمچ ناجرم زا تسناوت دشم
 ناجرم ملیق نا رد . دزاب بوبحم

 کفر : ميتفرگ غارس یدودح ات اد
 طرشهب یزاب داهنشپ رطخ ! .. رطخ
 هاگنآ ین ! ینانچنآ یاه هحص
 لوبتم یسکس تلاح اب یاهراتس هک

 روسجم ریزگانب دش عقاو رگاخامت
 رگ اشامت تسا وخ ننا . تشندادهمادا

 نیا زا . تسا هدننک ههت تاهترد و

 یاوس مرادناژ مالغ رد یزاب تهج
 ابوتسد ناجرم یارب هک یتیبوحم
 ..دروآ ردادص هبهار رطخ گنز دون

 دمآ اس یناطاط زیگناروش

 ودوددن هتخانش . دون هلمآ ناجرم

 هتشادرب تیوبحم هار رب مه

 , دهآ زیگنا روش هک دوب

 یزابملیف دنچ رد شایعقاو مات زج
 شاهله»» نیتسخن شتن هکنآیب تشاد

 .دنشاب هتشاذگاو

 هفتخا- « جامد ربکا »
 !نیرتاکرعتسماناا و یزیورب ورسخ

 اه هنحص رد یسکس همبن و یکس

 یرگهونع هفاضاد ملیق نیا زا دنچ

 تثاد تاک رح و راتفر رد هک یصاخ

 وا هک دناسانش نانچ نآ ار نیرتاک

 اهبلف رد شایلصا مات اب داد حیجرت
 هراتس,نا زورف نامز نيا . دنک یزا
 ۰ هتف رگ هرانک  امنیس رادف رط رپ

 دا رب نازاسلیف و ناگد ننکه مت

 یلاخ یاج ات دنناب ابی درس

 :دنک رب ار وا

 یاه هوشع اب هزات هرهچ كب

 نانچنآارملیف تاظحل دناوتب هک هنانز
 *دشخد نازورف هک دشخبب یمرگ

 امنیس دک دوب ینامه (رهاظ زیگناروث
 "مین ر کو میرک اتسوا » و دنلطیم
 به ار زیگناروش هک دوب ینانه مه

 یاهزاتنازورف دباش . دیناسر ترهش
 ۱ .. تفابیم دلوت

 ب رد هک دیزاب تسد یتیوبحم هب ین گنادوت لاح ره

 و دمآودمآ و .دوب هناکب ناگر اتس
 .تشاذگ مامتگنس ملیف لاور نیارد

 زگناروخ هک ییوخ تیتفومرد
 "هع یادص مهس دروآ گنجارف

 یناهمان اب



 رتک اراک و تایص وصخ یسرر8

 رادف رط رپ هزاتس ود ی ره

 ... نآ رث | یامنیس

 یاهمایفو ...تاعد اش اهلاحنح

 ار یستازایتما هج هزاتس دنیا

 :تشاگناهدیدا ناوتمن اركنهآك یو

 هرادنیبیع مگیم .هرایع یچره مرس
 !.. همیحر شدوخ ادخ

 هکاجره 1 هنا رت ننآ تیوحم

 هرهجها وخا هاوخ « دیسریم شوگب
 یعادت مه ار زیگناروخ صقر و
 زیگناروختیوحمیهناوتشپ : دومنیم
 شتقبح .دوب رادفرطرب هنارت نیمه
 اهنابزرب و تشناهلدرب یروجشوخ
 . دیخ رچ

 هک ترهش , دمآ هک ۳

 هسات«یاپ تفرگ رب رد ار زیگنا روش
 : دمآ شیپ

 یمزات نازورسف , زیگنا روش
 ..ونازورف بیقر زیگناروث... امنیس

 هچ رگا هسیاتم و فیرعت نیا
 دوب زیگنا روش راک ه هجو رادوبن دوخ
 عاعشلاتحت اروا نازورف مان ابا
 سایقنیادن زا زیگناروش.دادیم رارق

 كي : دیبلطیم یئاهر نازورف مان و

 یتیوبحهبار وا هک دو یلاهماک اهن
 زاسس . دیناسریم رتشد و رتشب
 ساسحا ناجرم راک رد ینوگر گد

 قسفد هاگن كب نیا .دوشم و دشهع

 ناجرم یوس زا یهاگن . دهاوخم
 زا رودب و یدج یاهنوگب امنس هب
 .ینفمو یتراجت یامنس یاههطباّم

 یمزیگناروش هک تفگ رتشیپ
 نتشوضخ ات تسجیم یثاهر هار دیاب

 «بصعت» : دناهرب نازورف دیق زا ار
 بدو نا زاشیبات هک هجنآاب ۱ روا

 ینوگ رگد هبندسر دادیم ناشن هلصاف

 هرصچ یاهتکر ح رد توافت ابا ,هن
 ساسحا لاتدنا رد یسن قفوت و
 زیگناروثهک دوب یدروم . رتکاراک
 .دادیم زورب ملیف نیا رد

 یصوصخ یگدنز یهنبمز رد
 یتحو هدرتسگ داعبا ءاوخان هاوخ هک

 هراتس ودنیا دباییم یزبمآ قارغا
 اح رهیاما دناهدوبلزاسلاجنج نانچنآ

 دنتفرگر ارق هعقاو ود یکب ریسع رد
 ب یماجب رثا نانآ همانراک رد هک
 زاسلاجنجیاههدادخ رنیاهب . دراذگ

 : مينکيم هاگن

 مشچیلاجنجیهلعان ود اجنیا رد
 رس رب یلاحنج هطان نیتسخن . دبآیم

 یهتخاس «نافوط زا یدرم» ملیف
 .دمآ شی یزیورپ ورسخ

 قیاس رهوث یسحملع ینهم

 رد ناجرم دوخ نینچمه و ناجرب

 زادندومن ناونع یناهفرح یلوگتفگ
 فالخ رب میلیف نادرگ راک: هک را رثنبا

 یاههنحص هب ار ناجرم دادرا رف دتع

 یساگنه راک و تسا هدناشک ی کس

 رد یزیورب ورسخ هک تفرگ رتالاب

 نیا زا یلاهکع و دمآ رد بیذکتیب

 ! دربس پاچ هب ار هنحص

 قاش یاب تگس نیتخل نلا

 اهدس و دون ناجرم یلخاد یگدنز رد

 قالط هب یدصحمیلع و ناجرم راک
 باب یفنمیژایتمایلوتب و دیماجنا
 ! ناجرم

 كي اب ار زیگناروخ یئوس زا
 قشع هصق : مييابیم ههجاوب لاجنج
 !روهشتسیلابتوف كابنا ربا رغصاد وا
 راکنا یب رد وا تفابهمادا هک دعب و

 ونئام نهذ رد لاجیج نام دمآ رب
 باب مه یفم یزاتسما هکناهحتن

 ۱ ميراذگیم زیگنا روخ

 نامزنیا : هراتس ودنیا لاح و
 طخ رد .دنسباب هک وزارت هفک

 «راک رب ودره : دنریگیم رارق لداعت
 رگاثاعت نام رد و لکشه یاهختناب

 یدانبین وگ رگد هراشانیااب + بوجم

 دراد ناوارف ترورضود ره راک رد
 !.دزدنهاوخاجرد هان كي رد هلرگ و
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 دهم

 سس

 ابیزوتشزنیعرتخمنیا "
 : می اهدیس رپامشب وبحمنادنم رنه زا

 ۲" تسیچ رشب عارتخا نیرتهب

 شایگدوسآ میس نیرتشیب بلطتحار ناسنا
 اردوخ رمع هک تسودرشب نیعرتخم نویدم دیاب ار
 . دشاب .دندرک یریس ناشناعونه شیاسآ هکر رد
 یاهلسو و هاگتسد نتخاس تهج كب ره هک ناسا

 خیرات رد دبا اتناشمانو داب ؛ نایدآ هافر یارب
 یکن «ناوارف دهج و دج اب دنام دنهاوخ ظوفحم
 یاههتخالبک) :یرگیدو دیدج یاهلیسو عادا اب
 یاعد و . دنتشاذگ یاجرب یکین مان دوخ قالبا
 !دندب رخ دوخ یارب ار بلطهدوحآ ناسنا شزرمآ

 یراکو رس رطاخب و دوخ لاح روخارفهب سک رج
 تالکشم اب هرمزور یگدنز اد یلغخ هنیمز رد هک
 ی عادا یاههاگتسد و اههلسو زا .دراد
 ر یه رکف اعبط و دانک یم هداقتسا نیعرتخع
 هنوگجنونک (تخاسیمن !ر هاگتسد نیا عرتخم نآ
 ؟ هد هبادا دوخ راک ه تلناوتبم

 شسپ لاونس نیا ام ناگدناوخ یارب دیاش
 ناشوبحم دنم رته دنادب دنشابلبام و ذشاب هدمآ

 دننادم رت مت رعشمو رثدیفعا رعارتخا و هلسو مادک
 رتخب لاحبات نیعرتخمزا ثابمادک عارتخا و

 زا نتدنچ اب تهج نیاب . تسا هدبسر ناشدادب
 حرطم ارلاوش نی" _تایزوموامنیس نادنمرنه
 تاتتوبحم نادلم رثه هک دیلاوخن نوکا و میدرک
 ...دنیوگیم هچ
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 !عا رتخا نیرندب و نیرتهب
 نامم رب یلحابف اسر بار لاوئس نیا یتفو

 0 تفگ و هش هزان شاد ماد داکنا ممتتالس

 نمز. ورا رتخانیرتمیو نیرلدب نفع نیا افآ
 تساادیمنتخاس ارنفللیتف و لب ماهارگ موحيم . تسا

 یناکدبپآ قارب ۱ .هاگتسد ,ییرفدیعم هکنآ رب هوالع

 متسیبنرق .ناسنا بایلع هباع هلیئسو نیاپ هتل دزاب
 , دو یح مها رق زبلار

 یاهمان « مامی ننیناسر یارب هک اهیبدق ّآ

 یاحابیلاح زااعزور زادمب یربخ و هناخداپاچ و دوب

 ین نوا درب بره یهکک مرگ نقلط + دینمرهم کید
 یبلدوبننلت رک دبنکب ار شرکف ككيقارت عضو نیااب
 فلت اه رمرف مارچ تشب و اهنادب هار رد مدا رسع زا
 -یاپس نفلل غرتخم زا دباب طاحل نیازآ هتبلاو دشیم

 میشاب رازگ

 اهتفویضمب هک نارهت یاهتفلت سا ژا ناما یلو
 «.دیشمدع مقاوم یخرپ و دناسپم بل هب ارد مدآ .د

 نفش زابتما نتف رگ متنوع

 تبصن یلت یتفو هزات دنامب رظننم تبوت رد اهلاس

 : تسامطعت اهملت و نم یرامح ؛ر اهناباخ رورگب

 ابطخیماگ :مدشت شوم اه هرامش هک ینیب یم رکیدزود
 سامنیئأح اب اون دهاوخبم مدآو دنرتبم یطاق مهاب
 تیاضر هحر جیهب فاصنا شوخ فرط یلو دریکب

 ردکیدادع مدا ردقنآ و دراذگپم اد یشوگ و دهدیمن

 تقونآ ولبوک ینقلل یوز تردق_ماملاپ اد ,یتنوک هک

 راک ربمعت ندوبلو نا ریمعل یاه رسدود

 ! رتعب رس و عبیرس

 ردار ناربایامنبس هرهچ داره درم یدرونامیآ "كيب
 اب هک دبامهیذ لیبسموت رب واوس یرداپسب یاهدم

 تراهم .ینارلیبموتا ردو دناربم .رتمام هچره ".تفرس

 نیاذدبد یراین یاهمایق نت نیتجیح . دولد یتاوارف

 دن زسینايلعم ماجساهب تسد تفکیس روتوم ناوس یو هک
 -رنهدودعم وزج یدروئانپا كيب دینادیم هکب روطتامع و
 هک .تسنا نارفا یانتیس ناگشبپ
 . "دنکبمن هدالسا لدب زا

 اح

 دنات ٩ تسا شدوجرز

 هر تسوورش

 یاعهتحص نینچ رث

 : دب وگیمام لاوئسب مساپ وت وا

 ملیسولاهل زور كیوپرادیدایز هل لپموتا هب

 دجرگ. ماددرک مک یژیج متکبع ساسحا درشیم بارخ
 لیسوتارد ینفو سس یلو تسیپوخ شژرو یوب هدابب
 یداضو ناجح, یماسحا منارپم .ثعرص ابو, متبشم

 لاح رم هک دودیم تعس مناهگر وب نوخ و  منکیم

 یشزوو یعون زبن اهگر رد نوح نشیوت

 دبا مدارارهت یاهنابایح مصدو نیا اب هتلآ
 ارم رس صو دشاب یضار مه یتش هلال تکرح *)

 5 -راخ و یراکب تاقرا یارب (راذکیب ار

 را رس رپ تلکیس رولوم هب ما هثالع اس

 یارنو تسین لیسوتا هب مناپتشا
 اع 4 مراد ار مزال تراهم دیاهدید مناهملمف

 امجن لباف لاح رهب یلو درب ناتاعرمت

 هگب ررطنامم راک

 سد رهش رود مه تلکیس روتوم زا

 فاسم مفوم یلو منک هدافتسا متاوتپمت

 ۱ ملبع رد مشقن هکپماگیهو یرادربملیف

 مک م یار تلکیس رولوم

 ! هنراون , هلب هحفص

 من رتمک, اهزور ننا رهورق الیث

 ۱ رحا یدیدح كتحا اهیگزا و راد

 لارنسنیا خساپ رد رهورف الیل لاخ ره
 کیم ومد رب مان هفص و مارک زا دراد هزالع عارتخا

 تان دوحو مارک هلمج زا يتوص لباسو رکا
 دینکبارن رکن و دوم رهورقالیل مانب مه یاهدنناوخ كسبا

 ناسربم ییالخ شوکبارنادصهنزکچ تسپانیم یم هک
 ؛زسم راوع ردقنآ اب د منشدکیمراکتبا ریخ زا دناباپ

 ۸۱ مهدی تسد زا ار ميادصات
 تکدشاب هدت اب شلد درب یس هک راکبا دعب

 د جدا زا هحفس د مارک یراگزوب *

 تمل اهباپمک رد هحفص طبق و رادروخرب یصاخ
 نصقاو قح هب مه ام و تقرکیم ماحنا نیمم یاهطناش

۳ ۱ 
 رک تدشهدیجترپ اب اللح یلو میدبسريم هوخ
 ۳ هکن | کو هینش یاهنابک لپطم و
 ۶ دنناوخ :عالما نوتب دشاب مکاح اهئآ واک رب یصاخ



 ... دناهد رک

 شورسفنو دننکیم طبض رارف یور ار اهنآ یادص

 دوس لنافیمح زین  229 زچ دن وخشیمن . لفاف سه : ادم ناصلص یار و دیاسریم

 ؛ دراد تلاصا هحفس الصا

 نازاس كنحآ
 دلرزبیاه ینوعنس نب رتهپ

 تسا هدش طبص هییص یور ناهح

 رتربذدپ بیساو درادن یتیصاخ نینج راو هکثآ لاح

 دشاسم زین هحفص زا

 « !هحفص زا راخرس 8# یاهزور نوا داب هصالخ

 یگتسخ > و نربا

 هک ناربا یامنیس یابی هراتم نرب)

 زا تسا شامن هدامآا ید زا « رخآ ماد » ملیف

 هلبسونب !ابهک مان با وختخت هدنزاس

 ناسناهبهرابود شاد ودربیمرلب مدآ نت زا ار یگتسخ

 درشباصعاددبت ثتعاب هک هجناره نا زحب . .دشخبیم

 و تسا نم هقالع دروم درب نوریب نت زا ار یگتسخ

 درادمدرم یارب هک یایازم رب هوالع یژول وئکت هنافساتم
 نملاح رهب . دوشبم مه یئام رسدرد داجبا ثعاب هاگ

 زیجهمهرب اغوف و وهایه زا رود ار بارختخت رد باوخ

 ۱ مهدی حيجرت

 تخردرپ عابب یاهچیرد
 ردهک آریا یامنیس داکرب هشیپرنه قرلو رهجونم

 باوج ام لاوئس خساپ رد .تسه مه راکرپ یلیخ نیش
 + دهدیم یراظتلا زا رودو بیجح

 عاردحاناسنا كي تسا نم رظف دررم هک هچلآ

 الل « اریمح « نربا « قوئو رهچونم«یدرونامیاكيب اضر #
 تصسصهرابنبارد یلضاف اضرویلبقعدنمش وه «هلیمج ؛رهو رف

 ءامنیس «نوفاما رگ ,نوب رب ولت ,لیبموتا قرب
 دزوم تاعا رتخا زا « باوختخت »و نفلت

 ! دشاب یم نادنم رنه هقالع

 ت دنوادخ تاک رب زا هکلب هدرکن
 تسا یدا )تو هند هک

 زبس اه رهش یامنرود هتشلگ رد

 اعب رسیاهنامتخاس «متسیب نرف یاضف رد اما ۱

 ةفخ رفسنا اهلیبحوا و دنا هتفرگ ار اهتخرد یاح

 ندیشکسیفن لکشم ژورب زور هک دناهدرک داجبا یروا

 تنخرد كي یتیمقوم .نینچ ردو دننک یم رتفیب ار
 دنک ضرم ار هناخ یاضف یلکی دناوتیم
 هک تسرر

 هه ز

 و بس وصل تخرد زا تبامح نوئات

 طیحم تظافح یاه همانربد هدش هتخانش مرح

 تفرگ رارق هجوت دروم

 لگنجیامنرود زا رتایز میارب یاهرظنم می

 تخ رد ر دگنشسلف یزادنا مشح یهو تی ۶ اب هككب

 هرادن دوحء

 هذو جور شخب شمعارا رس یاضف و تخرد

 زا رتابیز ار یزادنا مشچ چیه راهب ماگنهبو تساناسا

 ت تل ناونیمت :تخردرب رابس غاب هب یاهچبرد

 مسا یلثر طقت ویدار مس یاه همانرب زا یکب لوقب

 ِ تساراهب نالا هک دتفا یم نامدای مبونتیم ار راهب

 ! هبودم یاهعاشا لثم

 و یلاربا لبصا يام هلازگ هدنناوخ اربمح
 ۶ دب گیم اهلد هدننا رخ یتناو

 هسردمنارود یاه هاشنا د مدآ ابش ودس

 لیس یتس یاه ءوضوم نامهعو ز دزادنایم ملعلیمش زا یح واه امه ۱ ۱
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 رظط ۷ د ۶ 2۳ تو ثیا  رغهب

 ۶ وضوم, دید کبمصب مشلتورل دار لع یابازم لیصافت

 بلنا هک هلمح نبمه زار نه تخبو ۱ دا

1 ۰ 1 
 رتهب ناونعپ ار رب : مدوخ ررطنیمم و نیلمحع

 نیعرتسخم ردپ ار نوسدا و مندزگیم ناونم ۶ارنخ

 ز هدیقع نیمه مه نال من دیمادلسم ین وامتاو و مراد

 متیيمدرگ یگدنز دوشبم هنوگچ قرب نودب منکيم رکف
 ناکما مامدرک تدام نآ هی هکتبا رطاخب .ضاح لاحرد

 رب ۱دنفلت یررف هک

 تقاط ین 6 ۵ هیو منرادیم

 هلیسومها وخب رگا السا میراثن مه ار یکیراب هظحل كي
 لاح رهب مرپب ما لاوئن نیا باوج دن مه ار یرگید
 ملارلورازبا مامت اریز دوشبم طوبرم قرب « شرس ك

 هدنشاب د وح راه ؟ماعا رگاو هل ارم داک قرب هلبسوب نردم

 لکش ثعاب قرب الچحا ۰ درادن یاهدیان دشان قربو

 . هخسا هک نردم لباسر زا یراپسب نتفرک
 زبزم ثاگدنلاوخ یارب هک هاشلا موضوم دون نيا

۱ 

 وتیم ملل امت ر درادن

 یم نفت قرب تک

 میداد حرش

 امئیس یوداج
 بابرا مبرگ دحمشرهرش دلرم ْرادمپمگ هلیبح

 ۲۸ هحفص رد هیلب

 امنجس هراتس .-م ۱۳۸ هرامش - ۳۱ هحفص



 : دب زیم فرحنا ریایامنس هراتس نی رتیسکس

 تنم وب
 هک متسه یزور

 !دوس نیعمامنیس رد مفیلکت
 هکیماگه ؛ یلارسک یرو 8

 اب نتفگیارب یاهزان یاهفرح دمآ
 ار شانیتحن یاهراک . تشاد دوخ
 ...و رسگت؛ انگنت ۰ هرحسب :مب رگنن

 یاهتیلناق , اهملیف نیازا كاب ره
 هدمآ .دراذگیمشیامنهبا روا یرگبزاب

 روضحزا ار رگاتاىن روصت ات دوب
 و دزاس هنوگ رگد امتس نیا رد نز

 هک هچنآ زا روننا روا دعن . تخاس

 یصلاخ ملیفدج رد دوب شها وحلد
 . ميتفرگ غارس یراجت

 هداد تسد هک یلاجم رد ثانبا

 امنس یهتسیاو هک یردره را وات
 .. میاهدر فرح دشاب

 ؟تسین ونز | یربخ ؟ یتسه اجک
 زیرناگراتم همهپا هک یتفو ۷ -

 اب و نم یارپ رگید دیاهتحیر تشرد و

 هک دنامیمن یقاپ ییاج نم لثم یدارفا
 ! میهد هلارا ار نامنوخ تپدوجوم
 یمک تسا نکیم ! تسیچ تروظنم 7
 ؟ یهدب حیضوت رثشپ

 دنتسه یاهدنمک تسنبا مروظنم -

 عباد یامتیساب دنهاوخیم ذو نم لثم
 و دنشاب يملیف ره رگیزابر دنیابب راک
 «تشاذگ راک درگ زا لصا نیم یور

 هشیپرتهاگ رگیدیاهدع سکعب اما دنوشیم
 دننادیم ندش تخل رد طقف ار نیش

 [ دنحرطم هشیبه

 رنمهاروئدوج وعک مینک شومارف اما (7]

 ! تفرک غارس ناونیم عیار یامنیس

 هکدینیپيم دینک تفد رگا یلو هلپ -
 مدوخراک مه یراجت یاهملیف رد ینح نم

 رگااما ماهداد هئارا یمجو نیرتهپ هب ار

 ین یزاب اهملیف نآ رد

 مدرک یم نماد دیاب اجک زا ار ميگدیز
 ماهدادناشنارملوح نیا فابلا هشیمه نم
 ؛امنیسودبوخ راک یارپ ینح مرصاح هک
 یلومتک رظن فرس مه ةزمتس نتفرگ زا

 ۱! بوخ ملبفرک
 هدادماجنالبف یدنچمک یاهبحاصم رد [7
 ار یسراق یلص ملیف ناگرانس یدوب

 زونه ابآ یدوب هتسنادل شیب ییاهکسورع
 1 یتسه اجرباب ترظن یوررب مه

 هتسبوخ مفادیمنالاح مراد یندام نم -

 ره و اجک ره نم

 دیشاب نثمطم مئرب هکار یفرح ره نامز

 رهو متسهیفاب مدوخ فرح رسرپ دپا اب
 یاهررش «تدام نیازا لاحم ان هک دنچ

 مع اب یلو ماهدش لمحتم ار یدابژ

 یشبیباهکسورمامناگرانس هلب : ميوکیم
۱ 

 امنیس نارگیزاب نیک یدقضم ینعب ۲7
 3 میرادن یوخ هشیپرنه ام

 هشابیم رظن دم هک تروص نآ هپ -

 ۱ هف ميوکب دیاپ ریخ

 + رس ٩ مد

 تسنیا ناو دباب

 ریامدرک یزاپ هک یملیف دنچ نیا دد ([]
 1 دینادیم یاهراتس هبوتچ اب دوخ

 ن هک هنحاس دوخ هراتس ثكي -
 رم آ مهاوخل راک هاگجیح لادذنبا یامنیس
 کرد ملیف ود یکپ انایحا مه رگاو

 ] نینیبیم لاور نیا رد نم ییامتپس

 زابنو نامز ربج باسح هب

 هیانز

 ار

 ! دیرادکب «نشئام»و هب

 ,ینسهیسکس هراتس كي هکنيا زا وت (]
 ٩ یتسیل تحارا

 کم هک الوا نرچ هجوچپه هب هن
9 ۰ 

 مهانر دهدیم لیکشت ار یکدنز د یا رج

 هیاراار ید یعوت ۳ ۰ ۳ هامنیس هدرپ کرد رب

 كب هاگچیهنم هکنا ینالرث و ميهديم

 ۱. وب مهاوخن ومدربل لثتبم یسکس هراتس

 تبرهاق تایصوصخ دروم رد ترظن 7
 تایموصخ ننآ ینکیم رکف و تسیچ

 ٩ دشاب رلوم وت تفرشیب رد هتسناوت
 صوصخ راهرو

 مدوخ یدرف
 تکش ریگدانفا بقن ثعاب تایصوصخ

ِ__ 
 مرکب دیاب هک دشاب

 وکار مدآ كي نم نوج تسا هدخ نم

 ار مفرح هدارفا زا سرت نودیو متص ۱

 تایصوصخ : رظن دروم رگار منزیم
 چیه منک ضرع دناب هک دشاب یمامتجا

 نوجتسا هدرکن داجیآ ممشو رد یرپیفت

 و متسه یورمر ریگهشوگ مدآ كي نم

 مدوخ ۰ اهیدنب هتسد زا مادک چپه رد

 ! مهدیمن تک رش ۱

 امتیسردامش تیلاعف زا هک یتدم یط ح]

 دروم رد ناتراکفاو اهرظن هطقن هدرلگیم
 ؟ تسا هدرکن یریبفت امشیس راک

 دابز مع یلیخ ارچ - اتیسهکیزور

 تنادصابمناولیممدرک رکق مدرک عورش ار

 هتوگهمه زا رونپو مهد همادا متیلامف هب

 مییمالاح اىا مدرک یقفوم هراتس لماوم
 گو

 ی را نوچ مدرگ یم هاتشا دنقج هک

 ۲۴ هحنس رد هیقب

 هار اهنت .جسار یامنیساب شزاس
 ! تس امنیس نئا رد ندنام

 یاهنیس ناگ راتس

 تاس و رعاهنتناربا
 ! س و دنتسه











 دض , رابو دنبیب .رگلالخا ٩
 تفساههد و بیرغ و ب هجع قالغا "

 هننبیز قح هب لیبق نیازآ رگید
 تک آ «مچیمتربار+

 یدازآزا سپ . داتفا نادنز هپ ردخم
 : دیسرپ وا زا یراگنربخ

 هنوگچ نادنز امش هدیقع هب»
 یدرنوخلامک رد مچیمو«؟تسثاج
 : داد تاوح

 و تسا تحار هاگشیاسآ كي»

 تحارتسایارب لحم نیرتهب نمرظنهب
 «۱ ندنام ناوج

: ۹ 

 مین و لاکی , ماچیمت ربار
 تشهرد . تشذگ رد شردپ هک تکاد
 یرارفیتدم و دزنوریبهناخزایگلا-
 ولوچوک ثربار یارباهلاس نیا . دوب
 :دوب «رحب 8

 هثیمه نم ۰ اهلاس نیا یوت»
 ؛مدوضخ لثم هک مدوب یاب اب

 تنضخس نامدوخب ۰ هتشانت تن
 یاربنم یگلاس ۸ رد, مديناوذگ 9
 شتسار ! متشاد رتخد تسود مدوخ

 نیا زا متشاد هک یتس ربارب دنچ نم
 رتخد تسود . دشیممرس ؛ تاروما
 دیک" سابق الاح .دوب هلاس ۷ ن

 هتسناوت هنوگچ نس لاس ۸ اب نه هک

 دوخ یارب ار هلاس ۱۷ یرتخدمدوب
 متسنادهک دوبنامز نیاز ا,هلب .

 «۱ متسه باذج یلیخ
 ندورس هب یگلاس ٩ رد تربار "

 هکدوبنامز نیمه رد و تخادرپ رعش -

 ردریرحت هتشر هب نرتسو_یناتساد
 برغ الوسا و نرتسویاهمدآ , دروآ
 مسوسو ماچیم یارب هثیمه اکیرعآ
 زونح رطاخ نيازا ۰ تسامدوب زیگنا
 یزابرب ینبم هک ار یداهتشیپ ره مه
 .دریذپیم كانردیب دشابنرتسو مایفرک
 نامیپ یدرمابشردام ۰ یگلاسهد رک
 یگهراوآ یاهلابو تب مجاودز
 ار وا . دش عورش اجنیمه زا ترباز

 تریاراما « دندریس شکرزب ردام هب

 هناخ دنبیاپ هک دوبن یئاههچب نآژآ
 نابایخو هچوک ءار دشاب گگرزبردام
 پیتمهیاههچباب و تفرگ شیپ رد اد

 پ یدرگنابایخ هبو .دیشوجشدز

 یگهراوخیمو هراکدبنانز اب یژیمآرت
 یکلاس هدزتاشرد . تخادرپ

 مه رخآ هک داتفا هرطاخم هب مچی
 قالط هب شکلک رابدنچ زا سپ

 درک راپوتلار رفننب دنچ عا زن تای رد  راهف راوخبورشم مجیمت رياد

 / تینا بس ٩ یتال نر و

 هلع و هدش كرزب الاح هک محیم سبرک شرسپقاقتاب مچیه ترا ر#

 ! تسا هدرک ملع دق انس رد رلپ

 دم,

 شدیاقءهرابرد مچیم تربار زا

 یارب ار دوخ دیابیم دیسرپب
 هدامایبرغ و بیجع یاهاوحندیش

 دیابیم ها هک یئاهباوج . دبنک

 رابجاهب مه ینامژ و دوشروسناسیلکی
 ات درک دیهاوخ فرص یدایز تقو

 ۱ تساهدوب هچ وا روظنم دینادب

 یسک دهاوخب هک ماگنهنآ زا ناما و
 هرجاشم رد شرف هب دنک تیذا ار

 ره یاهفرح و دنکیم تلاخد رفت ود

 راکنیا هب ردقنآ و دنکیم دیئات ارود
 اوعد هب ودنآراک هک دهدیم هعادا

 ۱! دشکیه

 هک

 ماچیم تربادرسپ ماچیم سیرک

 ود قافتا هب یگلاس هدزتاش رد

 شدوخ زارطمه درگلوناتسود را رفن
 رتسگناک یاهدع هک دوب هتفرشدرگ هب

 قباطمار وا راتفر و تاکرحمک ینیچ
 ار وآ دنتسنادصم یرتگناک نوش

 ات دنداتسرف نیچ هب ودندوبر
 0 یرتسگناک هرود لماک

 تشرد و زیر یاهیراتفرگ ندرمش
 میم تربار تایسوصخ زا یگدنز
 ینامز و شاترهش یاهلاس رد . تسا

 رد ار وا یساکع ۰ تشادربمه هک
 كبی قافتاب هس هجرد لته اب قاطا

 یاهکعودومن ریگلفاغراک هژات هراس

 .درپس پاچ یارب همانزورهب ار ودنیا
 رسیواصت نیا پاچ هک یئادسورس
 یترود ش دششعای تخیگنارب
 تریار اما دنک قالط یاضاتت وا زا

 یپتسرد .دادن نان یهجوتنیرتمک
 یربخ هک دوب ربخ نیا راثتنا زا
 زا دم هیلک تاعونطم هب رگید

 _- ۲۷ هحفص

 یاهراب زا یکی رد : هک رارقنیا
 رفندنچ و تخادناءارب یلاجنج هنابش
 هکد رک راپوتل وجبآ یاههشیش اب ار
 رد.دیشک هاگداد هب و تفرگ الاب راک
 قاط شرمه تقاط هک دوب ماگنهنیا

 هرخالابودومل قالط یاضاقتوازاو دش
 . تفرگ قالط وا زا

 1 و یط زا سپ تربب 0
 داز آیکدنز هب یتقو « ینادن

 را ر رتمک تفرگ میمصت تثگ ز اب
 ندنارنگاب ورنیازا ددرگپاوعدو هثداح
 رتاثت راک دراو یگشیپرته هرود كي
 گنالویوه»یاهبلیف یرس رد دعو دش
 یزابهب سپس و دومن یزاب «یدیساک
 تخادرپمارد و نرتسو یاهملیف رد
 دون یزاب وا هک یئاهملیف هلمج زا
 زکر هام - یرشبیدمک : ناوتیم
 یاهبیرغ یتقو --مساهدنامن بقع

 هبیلا یس دتکیم جاودزا

 وجیآیج ناتساد - ویکوت زارفرب
 روبعس راکسا نتفرگ یارب دیدناک د

 ته نودیهتاخدور - شتآ زا

 «... وودارودلآ - نیگمشخ یاههیت
 درمان ار

 لثمیروتک آ هکنیازیگنا تفگش
 تروکسا نودب جوایاهلاس رب هک وا

 روع اهنابایخ زا تسناوتیبن
 یراک هزات هراتساب ناک لثتم یلاوبتف
 شوغآرد تس ناگمه مثچ یولج

 یاهتسژ ناساکع نیبرود یولجو دشیم
 اهنزهرابرد تربار ! تفرگمم فلتخم

 : دراد یبلاج هلیقع

 هب و ؛ دنشاب هک هچره اهنز»

 تستلآ مهزاب ادتسرب هک یماتم ره

 یعیبط ربج كي نیا .دنتسس درم

 دننک یزپشآ درم یارب دیابیم ! تسا

 مرگ ار وا باوختخر و دنروایب هچب
 دناهچیزاباهنت نانزنمرظنب ! دن رادهگن
 دنوشیم یتاساحا مه یهاک هتبلا هک

 دصتسه هک هچنآ زا شیب ار دوخ و
 اهف رحتیا هک هتبلا ۰ زابودنهدیم ناثن

 ۲۱ دوزیمن نم رخ هب
 تداعمیئوگبرتهب اي تایصوصخ

 رسات یراوخبورشمشرگید ككانتشحو
 بو رشمیب ار یمد . تسا گره دح

 ءایسات شویم ردتنآ و دراذگ یمن

 دهحدیم رس هدیرع تقونا و دوش تسم
 !دتکیم هرخس ار نامز و نیمز و
 كي رد هک یاهدننک هیهت باوج رد

 کا : تشادراهظا وا هب یتامهیم

 , دراذگن رانک ار یراوخیورشم
 شتروصوداتفا دهاوخ مرف زا شاکیح

 دهاوخساسحایب و هدرک فپ هشیمه
 تیغریاهدننک هبهت چبه هجیتن رد .دوب
 «دهدیزاب اهملیف رد ار وا دنکیمت
 تربار

 دیوربرگیدناگ دننک هیهت و وت»

 4۳ هحفص رد هیقب

 امشس هراتس - ٩۳۸ هرانش
 س



 هلاچیهد رفلآ : زا یاهدیرگ ربیئانج ناجیهربهات وک هصق كر

 تست

 نابوپ - پ : هجرت

 هربهکیگرزب نورانو دوب هدش پش
 رونه شیپ تعاسین ناراب رطاخب شناه
 تفر درف یظیلف یکیرات رد دزژیم قرب

 هخاشیالبال تخرن یالاب هک نوتکسیب یرا

 رس) دبدرگ هجوم یتفو « دون هتسشن اه
 پاوخ انا هب مامح زا ( پیرگ دلوراه
 شپ اه بلرب یزیما تباضر مسن تشگرب

 تس شقن
 رد اما تشاد ینحاراد یاچ یرا۶

 تماس ون یکیاتو دون تحار شنایخ ضوع
 هتسلا دشيم مه ر تحار شلاپخ رگید
 اد دلوراهرس قودنص ااگ هک یتقو زا دعب
 راداهب ءایشاو دقن یاهلوپ و درکیم یلاخ
 :تفگ لدرد یراک . دزیم بیجد ؟ر وا

 نیرتگدزب نیا « مدش یقفوم رتا -
 تسین دیعل و ذوب دهاوخ ميگدنز دربسسد

 لوب نيا ابو مرالکب راک یفکی ار یدزد
 .مریگب شیپیاهنادنمتفا رش یگدنز تنکنه

 هسب هک یتیوطد و امرس هب یراع
 نوچ .تشادن یلانتعا دوب هدیرخ شناج

 طایتحا اب تفریمت شتدش هدید میب رگید
 مرسن نیمز یدوزید دمآ نیلاب تخرد زا
 ربر اد هدروخ نارایو هدیسوپ یاهگربد

 هفحب ۰ دومن ساسحا شرادمین یاهشفک
 دنام رظتم و دز الاب ار شلممنس وتناب

 : تفگ لد رد

 اما ۰ .دشکیمن لوط یلیخ رکید -
 دنک هلجم درم ریپ دنک ؛دخ

 راجان وا اربز . دنکيم  هطع امتح
 هسسب اد شنوخ عقوم رس هکنآ یارب
 دهدیم جرخن هلجع دناسرب( رتسچلیم)
 راوسار هارلبمیس نیمه هک مدوخ ناب رق

 صضرعرد نارابیون ماهضارف تلکیس روئوم

 ۰ مدومیب هقیقد هدزناب
 هناحیاه هرجنب زا منج هک یرلک

 سضوماخباوخ قانا عارچ دید تشادیمنرب
 یلاتشور كيرابیاهرجنب زا ضوع ردو دش
 هارغارچ ؟رهاظ « دیبان نوریب یرصتخم
 دوب اه هلپ

 ماد شیاهتسد یلاحشوخ اب یراک

 : تعگ بل ریز و دیلام
 طقفالاح ۰ هداتفا هار دلوراهرس

 .ددرسارچ شدعب و ارسرس عارج هدناب

 غاعزاورد ولج هجوتم ار شهاکت
 راظتتاهرخالاب دوب دقراب اجنآ لیبعونا :درک

 -رسو دشزاب هناخود « دیسر رسب یرات
 ارواهک یراگ . دش جراخ هناخ زا دلوراه
 .دوب هدز دید كیدزتو رود زا تاعفدب الیف

 : تفگ لد رد

 . تسا شدوخ

 كنیع . تشاد دنلب یدق درم ریب

 یکشم وتلاب « دزیم قرب شا ینیب هرن

 و دیفس ندرگلاش . دون هدیشوب یکیش
 دنشوب اه یکشیمه نامهوا دیلوت هالک

 یک دنا ددرسغارچ ربذ دلوراهرس
 راهچهس زنا ینات اب تقوئآ . درک تکم
 مدق تشاذگ غاب مدق «تفر نیناب هلب

 لگ هنوس زا « دومیپ اد غاب لوط نانز

 هخب همکناج خاروس هب « هجنغ كب یخرس
 دش راوس لیسونابو دز وتلان

 مکحم دوخ رس تشپ اد لیپموتارن
 ریسچلسف ریس در قوب لیلد ین و تسب
 تفرگ شیپ اد

 و دز یا هنارورش دنخزوب یراک

 تک لد رد
 یرادسآ یتامهلب همهب تسین مال -

 ایفاک مدیمهف . نم . یوریم
 هجون سکچیه تنتفرن اب نتفر هب هتشط

 درادن

 تعاس كپ تفدب تسرد دلوراهرس

 هشوآ و اهنت درم هک وا .درکیم یکدنز

 تسرن مه نآ رابکی یهام طقف دوب یریگ

 دن راخشکر زن هناخ زا هام لوا بش

 بساسصفوم نیمه . تفر یم رتائت هبو
 قودنص واک ندرک یلاخیاربیراگ هک دون

 دوب هناد دیما ساتکسا یاه هتسب زا رب

 هام کی زا اد درتسد هشقن یراک

 نامه زا تقیقحرد .دوب هدرک حرط لبق
 مسلم یاه هفاک زا یکی رد هک یماعنع

 ةباس هک نزریب كباب فداصت تسمخ

 یرا*. دوب هدشانشآ ذوب دلوراهرس تفلک
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 هدرک فیرعتفرح رپنز رب * دروآ دی
 :د

 رسیارب البق . (راکیب انلاچم - 1
 درس ریب هتبلا . مدرک یم راک دلوراو
 لنافریغ شدوخ اما « دادیم یبوخ قوقح
 هشیمه.تسا یرادل وب درع رب دوب لبحت

 دسرادلوپ س زاامش متفگیم واب یخوشب

 تشاد یمارآ یگدنزوا .دیهدیم لوپ یوب
 درکی من دش و دمآ اب ترشاعم یسکای

 مدرکیمراکاجنآ نم هک یهام هس يفرف رذ
 كتیهام مهآ تفر نور هعقذ هس طنف

 لویدراد تداع وا . رتاثت نتفد یارب هعقی

 ره.دزادرپ دقن ار سک «هه و زپچ هیه
 جراخمیارب ؛دوریمكنات هامشش هب هامشش
 شاسح زا لوپ یدایز دادقم شهامشت
 رانکرد عقاو یتفودنص واگ ردو درادیمرب
 . دراد یم هکن هناخساک

 ادنزریپ لذ هند دیشک یها یراک
 دمصب « دز دید اردوخ فارطا . درک اعد

 تفرزاراگ رانکرانج تخرد ارس هرکی

 یطزارا" هرجنبهار زاو تخرد نآ كوکیو

 دناسرهناخ لخادن ار دوخ هقفیقد هس

 یراگ . دون توکس رد گرغ هناخ

 طایتحا ابو درک نشورار دوخ هوف غارچ
 یروخ ادغ قانازارس و فر الاب اه هلب زا

 قاتاوباوخ قانا نیبمناخباتک . دروآ رد

 زابهلاخباتک دد . تشاد رارق هناخ نامهم

 یتسد غارچ زون د وب
 یلسح غیچناهگاناما تخادنا فا رطانار

 دیرپ بغع مدف كبو دیشک

 یدرمیتسدغارجیلانشور عامش رد
 نوشت یتحار یلدنص یور تک رصی

 دش لخاد یرا

 نوج.دوب دلوراهرس دیدرن نودب درم نیا

 یداگ هدرکت زورب یلمملاسکع درمربب زا
 هدزن شحو لک دون تقونا و تفر ولج

 بفگ

 ر دلوراهرس منيبیم هچ ایادخ -
 دناهتشک

 ورفدرمریپ بلق رد هضبق ان یدراک
 شرفیورو اه وناز یور نوخ و دوب هتفر

 دندوبزاب لوتقمیاهمشچ . دوب هدش هملد
 یراگدنتسبرگن یمارواروآ سرت یوحنبو

 تفگلد رد و درک هزان یسقن تمح زاب

 یکب نآ سپ « منیبیم هچ ابادخ

 ؟دوبیک درک دقرت ار هناخ هک دنوراه رس

 باتکه یمرضاح یهاگدادره رضحم رد نم

 دون دنوراهرسمه وا مروخب مسق ینامس

 اروارگا ... دبزرلیم سرت زا یرا

 شندشلتف هب مهتعدنتفاييم هلاخ نامه رد
 رارف رتدوز هچره دوب مزال ... دون یمتح
 قودنس واگهب شهاکن انئانآ دد . درکیع

 اب قودسح واگ « داتف یلاخ شلخاد و ز

 هک دندش تسس نان یراک یاهاپ

 یراگیس و تسسدسج یورلور رایتخایب

 تفگلد ردو دز تا

 دلوراهرس ؛ دون یاهشقل دب -

 ییبالف

 هدرک روطخ یترطاحب یرگف ناهگا
 هک ی هارنامه زا تساخ رب هلجعاب

 شروتوم عاب نوریل 6 درک كلرت اد هناخ
 هبو دش داوس دروآ مد هاگیفخم زا ؟ر

 تفررلالت هب هرسکب و تشگزاب رتسچلیم
 رلاثتهدرب هقیفد هدزناب و هت تماس

 یاهقیفد تسیب الارتنآ و هاتفا نیلاپ
 رتاثتدراو هدیرخ طیلب یرا۴ . دش عورش

 تفرهفوب هبو دروخرب تیعمج نیب ست

 -رسزا دناون مشچ هچره اجنآ رد
 اجلارد تفر نلاسب « دیدن یرلا دل وراع

 درک ادیب تسج یمک ار سکنآ

 تسشن هدناسروا رس تشپ بدر هب

 تفگو دز وا هناسبتشکنااب

 پبرک دلوراهرس -

 دادن ناش یلمعلا سکع !دنا فرط

 رش!هناشبیسکه ن ودون حدنش یزیجهنیئوگ

 روا رابنیمودیارب یراگ یتقو .دوب هد
 !تشگنانکر فرق درع 4 درک !دج

 دیهاوخیم هچ ؟ هدش رسخ هچ

 درک اوجن یراک

 دیلامنالفحارناتدوخ قید رسنوخ -
 دیورب هفوب هب دنوش .دنلن

 اردوخ

 هناجتارد نم

 ۲۸ هحفص دد هیقب
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 ... زاکساهچخب زاتهراب رد

 ۱۵۳۳ - ۳۳ مشش لاس

روضح تفایضرد یلصاناگد ز ۳
 

 هدننشادن

 زئاوج ياطعا مسارم بش رد جز
 نبرتاک «نوتالزلراچ» ۲۳و۲۲ لاس راکسب
 مساوم رد لاسنارگیزابنی رنهب ۷ ندوبییه
 رتمک یاهعفاو نینچ ریظن دنرادن دوضح
 نونکان و تساهدمآ شیپ راکسا رد
 طقفهراوتشج نیارمع لاس لهچ لوط رد
 یلصا ناگدنرب هک كانفا قافتا راب راهج
 ییازگرب لحم رد زاوج یادها بش رد
 «نوتازلراج» .دناهتشادن روضح تفایض
 یزاب یارب هک تسا یرکیزاب نیتسخن
 داکسا هزیاج هدنرب یسیلعنا ملیف كپ رد
 «دربیمرسب ناتسلکلا ردزونه وا . دوشم

 اکیرما هب «نوتل» دعب یدنچ
 _تاعرتهو«چراهتایردرف» دانکر د ال دیایم
 هداوناخ*ملیفردیزابیا رب | ردوخ «رریش
 دزاسدامآ «لپمیو نابایخ نکاس تراب
 هب قفوب يطبارش رد «نوتا زاراج»
 راهجویس * دوشم هزبا +نیا تفایرد
 یرگیزابراکل اصتفه و دراس رتشیب لام
 كب زیف رپ ۰ تسا هتانگرب تشپ ار

 هچوندروم ات تسا یرلوم لماع وا صاخ
 کاربد دریگ دارف «؟دروک ردناکارس
 یرنه یصوصخ یگدنز» ملیف رد یراب
 دوش باخننا « منه

 نیا دن «نوتازلراچ» راک ششخرد
 اد وا یناکبسا یابفر مامن یزاب ملیف
 , یرتشیب هاراو دهدیم رارف مامشلاتحب

 «نوتالل الوصا - دزاسیم دوخ پیصآ ار
  داک ربراک دورم ود دوب لماک روتآ كپ
 مدوخیعرب یلوالتم یاه ینفن هب وا یاه
 . همانراکر سانشتساكپ دنناوتیم مادک ره هک

 «ناباونیب1#!متشهیونه» دنشاب وا راک
 « مادرتن تشیژوگ «هکیلاماج هنادنامهم»
 رس نیا « دنهاوخیم هچ دنتسنادیم اهلآ

 1 هوس «لیورتفک حوب «تسنم لام نیمز
 ۲۶ یدب یدرم * نیداراپ هدنورپ ۰ نفع

 امنیس هزاتس - ۱۳۸ هرامش .تس ۳۰ هحفص ۲7

 سوئانرایسآ ؛بیقعت یاربدهاش « لفیا
 دنشاب وا راک یاه هولج دهاش دنناویب

 دد اکیرما یامنیس دنمتردق رکیزام نیا
 هالتبا هجیتن رد دوویلاه رد ۱۹۹۲ لاس
 ۱۹2۶ لاس تشذرد ناطرس ضرم هب

 یتادرگراک ار«یچراکش بش» مانب یملیف
 دو هدرک

۰۰۰ 

 نیرتهب داکسا هزیاج تفای رد یارب

 نیرساک» بیصت * لای نز رگیزاب

 لماع ربدم !اکیب,یب» دوشیم «نروبییه

 دوریهنسیالاب هب «وا . ۵ .را» یناپمک
 تفایرد ندوبپیه مئاخ یارب هزاح نناو
 + دن م

 دوخیاوج و یئابیز چوا دد اهلاس نیارد

 امتسم هب ملیف اب ۱۹۲۲ نا
 دد يشياک زافآ زب بد زونمو دین
 نبرتگدزب هب وا هک تسا هتشدعت اهر

 راکساو دبآيم لبا دوخ یرنم تیقفوم

 صامتخا دوخب اد لابب رکیزاب نیرتهب

 «نعرش لولء اب قیفوت نياو . دهم
 و دوشیم ثماب«تدامس حیص#» نتخاس

 *ندوبپیه نیرتاگ» دید میهاوخ هکی رولبب

 یاهملیف اب 1۹ و ۱۹5۷ یاهلاس رد

 واادبآیمجاش یارب یسک هچ

 ساصاناگدنرب هکنبا هب هجولاب . دبامنیم
 باما دنرادن روطح مسارع نيا رد زئاوج

 «ژوجاد لبوا تسرپ تپرپدم و راکتش

 «دراد هدهعب اد تفاین یرادنامهم هک

 ناجیهو دوشو یمرگ زا ینامهم یلجم
 هعفاو ود هک تسوا مهو . دنفایمن دوخ
 دوویلاه لفاحس لقت اهلاس هک ار فورمم
 .ددرگیم ثعاب« دوشیم

 یفرعم هب هک تسا طوبرم لوا هعفاو
 نیا« زرجارلب و» - لاس نادرگراک نیرتهب
 .دنکی ممالعا اکیرمآ یامتیس یمبدف رگیزاب

 # لاس نادرکراک نیرتهب هزیاج .. -
 .. ككنارف «تفر۴ قلعت مزیزع تسود

 ردو دنکيم ثکع «ژرجار» اجنیا رد
 زا یکسب ؛4رباک كئارف» تاللحل نیمه

 دوخندرب هب هک مزیاج نیا دارزب نایعدم
 رس دوخ یاج زا تشاد یدایز نانیمط+
 زاوجیادها لحم نس فرطب و دزیخیم
 . دتفایم هارب

 دنتشادینانیمطا نینچ هک مه یاهدم
 ۰..ندز فگ هب دننکی م عورش

 های همی دن زونههک هارپاک تنارف»
 اد مامتا هلمج «زرجار لبو« «تسه

0 ۰ 02 
 هداوناخ»ملیف یدیهت ماکنهب نونال زئراج
 دوخ هزیاج « لپمبوز ادایخ نکاس تراب

 .دهدیمناشنرریشامرنویراعكیردرف .هب ار
 ات 8 0

 مناخ هزیاج ناکیبیب 4تسار هدپچ زا
 ملیفنیرتهبهزیاج نایشدلیفنیوو نروبپیه
 هدنسپوتنیرتهب هزیاچ درول تربارو لاس

 . دننکیع تفایردار لانیزروا هبعف
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 لاس نادرگراک نیرتهب هزیاج .. -
 كنار ف» «تفرگ یقلعت مزیزع تسود هب

 و طاسبنا ثعاب «نرجار» راک نیا

 . دوشيم نلاس رد یدایز حرف
 رس نوبفع د دوخلد ه«ارپاک كنارفو

 دیوکیم و ددرکیمرپ دوخ یاج
 دوب خیراد ثکم نیرتینالوط نیا

 راب یارب «دیول ثانارف» پیترتنیدبو
 (دیکلاولاک» ملیف نتخاس رطاخب و مود

 دوشیم راکسا هزیاج هدنرب
 «نرجارلبو» قافنا نیا زادمب یمک

 راب یارب د .دهنیمیب اد یرکید یارحام

 ماکهب وادربیمورف تهب دد ای نلاس مود

 زا ادنپا لاس نز رگیزاد نیرتهب یفرعم

 « راینیاو اناید » و « نوسبا ريم»

 دزمادهزیاچ نیا تفایرد یارب ود ره هک
 نس یالاب هبات دنکیم تومد « دناهیخ

 : دنب ایپ
 هدنرباهنآ هک طابنتسا نیا اب راشح

 یناوارفتاساسحا«دناهدش هرتشم هزیاج

 رارف قبوشن درو مار نانآ و هداد نان

 تیعسم
 دراشفیماراهنآیودره تسد اازرجار»

 دبوکیمو دسوبیمار نانآ يصاخ تسابو
 اجنیارد .. هدوب هداعلاقوف اهنآ راک هع

 «درابنبارانابد» و#نوسباریعلا یارب رکید
 دقاهدرپارمزیاج امتح هک دوب هدش یعطق
 هراشازا یب هلصافالب «زرجارلیو» اما
 زا كيربو ناشراک ندوب هداعلاقوف هب

 نیرتاکمناخ امامک دنکی م هفاضا رظن نی

 اب لاس نز رگيزاب نیرتهب هزیاج نرویه
 -. تسا هدرب

«۰ 

 ۹۳ لاس زاوج شخب مسارم

 روناسابمآل تهرد ۱۹۳(سرام ۱؟بش رد
 نیا رد یلاهبلیف و دوشیم رازگرب
 یط رد هک .دنوشیم هداد تگرش هراونشح

 .دندوب هدعآرد شیامثب هتشلگ هام هدفه

 ون ههام هدفه تیلاعف شنپزت تلع

 مسا رم هدننآل اس زا ال دوبنیا هرود نیا

 دازگرب یمیوقت لاس ساسارب اد راکسا

 باختایانبم مشش لاس ان نوچ - دنبامل

 ینامنیسلصف می وقتبساحم یدد یمناکآ

 . تفرگیم ماجنا
 دوخ هکنیارب هوالع !دیکلاواک» ملیف

 ندوبراب دوشیهتخانش لاس ملیف نیرتهب

 دوکبار زتاوج نبرتشیب رگید هزیاج هس

 + دهدیم صاصتخا

 اکاربمود راب یا رب«ینسید تلاو»

 تکابرداب یقفوم نوتراک یاهملیف قلخ
 ۰ دیقتیم ناسا هزاج

۱۹۳۲-۳ 
 سگ ف) دیکناواک : لاس ملیف نیرتهب 8

 امتسیم نرف

 نره 8
 یصوصخ یدنز

 : لاس نز رگیزاب نیرتهب 9
 نروسه
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 هوتالزلراج :لاس درم رگیزاب
 متشه یرنه

 ۵برتاک

 (تدامس حصو

 "یانرف : لاس نهم نیرتب و
 (دیکنا را



 لگشوخ رترکس یبانج هتشرف یزادنا ربن

 یخوس

 نیا« افساتمیلو د وشیمامش یگدنر دراو

 روش .درادن طاسب روش ینادنچ لوپ درم

 هقالعو یواکجنک اب عفوم نیا رد زیکنا
 هاگن هافآ دیشخبب :دیسرب نيب زا

 هک هفایف شوخ درع نیا دین دینک

 هلبخ «هفایفدب تسود افدابعت .دینوگیم

 ؟ درابن یرادلوب یلو

 ؟ تسک یفبرظ

 رد هتشذگ یاههتفهردهک ربخ ثاب رد 8

 هگدشرکذ « دوب هلش پاج هلجم نیمه

 دوخ هناخیحابماب یضترم .دبوگیم یفبرظ»
 هلحم راشتنا زا شیپ «. دراد فالتخا

 راهظادرک هلجم هب هک ینعلت یط یضترم
 وا الصا نم تسیک یفیرظ نيا : تشاد

 هک عروخب مسق مرضاح . مسانشیمن ار

 ؟ دیوکیم ورد یقیرظ

 یارب شات یلع اد یهئآ نيا | 3
 رداا . تسا هدادهحفص نیا دد پاچ

 نابایخ كنيکراپ رد بشید 4 هی
 هنانز فیک كي دوب هدش
 مرضاحیطرشبار فیک نبا ۰

 دوخ وا هک منادرگ زاب نآ یلبا
 هک دیوکب وابو هدمآ مرسمه

 اچ نم لیبموتا رد ار دوخ
 دعاقتع ار منز دناوتپو «

 واو نم نيب یاهطبار هنوگچیه
 « . تسا هّس

 زیگنا روش

 1 یتس هدنز هک

 اتش نیس سا ب7 نا را

 هاب یهلااسا دوس کزود 8

 نی رمتلاح رش ارواو تفر یباتج هتشرف

 یهلادسانوچدید نامکوربت اب یزادناربت
 دیدوتفاپ دب رایسب ار هتشرف یزادنا رین

 فرلعبدوریمیلوسشیاهرین زا كيره هک
 ناهب ار ربت تساوخیم هتشرف هک ,یفده

 .داتسب !نآ قولج تسردو تفر دنزب

 نا لیلد : دیسرب یبانج هتشرف
 : دادباوج یهلادسا ۲ دوعسم هیچ تراک

 ۱ تسا هطوحم نیا یاج نیرتما اجنبا

 بوخ ملیف
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 < ۱۱۱ و
 اسب

 هیلک : دیوک یم نوبایع 8
 یاهملیق .دنراد یبوخ ناباپ اه ملبف
 نادرگراکنوچهدنوشیممامت بوخ « بوخ
 دبیاهملیف .تسا هتفرگ میمصت دوطنبا

 نایچاشامت نوچ دنوشیم مامت بوخ مه
 نآندش مامت زا دیسر نایاپب ملیف یتقد
 . دنوشیم لاحشوخ

 هدنز مترم نهد رد یعفوم اتناریا یامنیس ناگراتس رثکا
 (دبا رج) ادنوش تخل اهبلیف رد هک دنته

 نک تا ,وقلایف نوج رگهجای :امنیس یکسراتس هب یجاغامت

 شیابیز رترکس اب هسسوم سیئد ٩

 زانوعآ اب رترکس .دوب شبو شوخ لوغشم
 مناخ هخا .. هنالاح هوا .. هن : تفگيم

 .. اجتیا دابیم الاح هک هدرک نفلت

 زا انمئو شعاوخ ابسئر یاقآ یلو
 نیمه رد 1 تشاد مرکو تپاتع بلط وا

 و دش دراو سیئر لایعو دشزاب رد عقوم
 هتشن ییئد یوناژ یودرپ هک رترکس
 و درک دوجو عمج ار شدوخ دوز ذوب
 .. ملاخ .. مناخ : تفک

 داوخیملالبما:تفگیدنن نحل اب مناخ

 لوبف مهور یلیلد چیه ...یکب یزیچ
 دسایمه وشاه راولش ادرف زا « مرادن

 ؟ ینک وطا تدوخ

 ادع زیمرس
7 
۳ 

۱4 3 
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 دوخیولوچوک رتخد هبور نادوب #
 ادف دنتو دنن ردقآ ارج : تخ و درک

 : داد باوج ناروپرتخد ۲ یدروخیم

 ٩ هشب مومن مایکنش* مسرنیم هخآ
 هقتع صصختم

 یرادرملیف زا یاهنحس رث 6
 نابانشا زا یکب لزنمدن هک (رکشمار»
 ناهتا تفرتیم ماجنا یلافزم اضر
 هدیشابنادلکنآ بظاوم : تفگ هناخبحاص
 , تسا شیپ لاس رازهود لام ابیرقت

 تحاراز : داد باوج یلافص اضر

 نودلک هک همهفیمن یس ملیف ون « شابن
 . سلهنه

 امن هزاتس - ۱۳۸ هرات. - ۳۱ هحفص 0



ن یاهژنزیر یر و
 ی

۹ 

 0 ۳و
 یرفعجدمحم : را

 اور زا «وله تخردبعف »رد «ینارهن نسح»
 نشدم *یگنرهب .تهیع» د واج

 و ؛دیشبدنایم هناراوکرزب
 الدوک تایبدا ندرک هب یدایز

 دزاد راید نیا رد

رنکی هنوگ لیخت یروراب زا « ملیف
 رد ولع تخ

 طیارشرهرد یکاپ هکنباو :دیوتیم نخس لدوک ود دزن

وم رلاو < دوریم اد نتدوخ هاو
 ۳سچب اد شیوخ ب

 . . درادیم
 ودیطا نهذ « «زکره» رد «هدازدرفنم اید »

ب جی عاهشلاتحن هک ار رادوک تب یناسح
 "سو ل

 دیوگیمودزاسیم ریوصت«دشبدنایم نآ_یجیربب لماکتهپ

 .دیانن دوجو یرکره «ناکدوک یزادربلایخ زرم رد

 یکدوک لکشم هب یوپیرمارهب» زا «هلخم»

دیرگ یهسردمزا هلهح اب هک دزادرپم
 نگاوشگبد اآ 

 1" دشابدلوکشم دسج كي دهاش راطق

هناهب هب « تسد نیازا ییاهملیف
 ؛ددوگ یامنیس 

خآ تسدو 6 ننکیم هتسخ او ۵ عفت
 هکنآ نودپ ر

 زیرآ لفط ملعم افا
 دوشیم هخرجود بحا
 دزنریم شپاهیدرگاثبیه

 یاهرینبه» ۳

 یب هقباسمیط و .دشکی مردم هبار اب

 همه تسد یور یکاب بآو «

 دلاح و اضگنامه رد « یبوچ

ّ 

 نادوک ربدپریناتو هدامآنهذ دیار نوبزیولت ریل « اوم

 دومنیسیرجآ « یباتسور لد هدار

 نوت ۵6 ؟نقرف ربا رد «ییایمیک دومس»

ود «هاگآد وخان ژا یلیثمت ناونع هب ار
«دنادرگیمرهش ر

 و

ریخب اهژو رثادای» ناییار
 زا 

 ۱۳9, نم جور سیا دو

 دنک یم یگدوک دا ءزا راشرس
 افت

 ماهلاعبنم هراومه زین رارجتم یشانن
 مدت ماعت

 کاوسب یمیسو یئهذ یهرتعو « نارگامنیس یارب

 تسا هدوب ناکد وک

 ساهملیف اب#یلاق .دیشرف» یناربا نازاسملیفزا

 هادوک هلباقم « اهملیف نیارد یلاقم !ریز .دبایب ناوا رف

 و تعنص ؛ملیفود نیارد دومنیمم هرجن نیشام اب ار

 هدشربوصنروآب دیالویهلکشب ینیشام رسم یزولونع

 «دهلبیمار یزورما تاوداورازباد اهدامن یمایت هک «دوب

 طقف اهتتا ردو .دروآیم ردوتاژ هبار نردم یاهحالسو

ینعب هبرحنیرتیناحور اب هک تسا دو لب
 هلالی 

یم تمیبط هک تساجنیاو . دزیخیمربنیشاماب هلباقم
 دلف

 قسنافنیشام كيروئو یلومرف یائدرب « كدوک شف

 دپآ ی مرب
 یشاضن هنیمز دن (یقدام ربکالعا « نارابل»

 منآن ما هکنانچحه .تسا یرگید بوخ هومن دلرحتم

 . ژاسملیف نبا هدنزرا راک رگید
 یگنجنازابرس هگتسا یرهش یناتساد «نارابع+

 .دننکیم نارابلگ پوتابار رگیدکب فاصم یط « میلفا ور

 مولعم «ددرگیم حلص هب لدبم دیهمت نيااب ثانج یتفوو

 نیزکباجیتعی - اههچب یزاس راکو مامتها هک دوشیم

 هدیدرگ نارابلک نپا تعاب -ده هلولگ یاجب اهل ندرک

 ود یاه یناوخ زجرحرشب « «هکم نآنم» و

 دوخ یاه

 اهنآ توی

 ؛ "درگ لمه هکنآ « تفاب لایخ هکتآر

 یاه هینایب زا زین " زیمع یضن رم» زا «هدنرپ

 دو وادروخرب یتیبرت

 رکف عوضوملوا ملیف
 یه رد دوجزب تب درو

 " سم سا دم

 دیچیستخردزاارنآ المع یکدوک و «دبابیم

 یارب سه هددوب یمسب

 ژادربیمسسب :نوکشد ربعنع لب رد فطع طازن ننفاب

 لافادب هدنرپ هایس كن دوحم لوحرب ملیف

 شهاک اره دوهظ اب هک « دنزیم
 یساولد د سرن مخن

 یلد .دنکآربیم یباتسور لد هداب یاهمدا لد رد ار

 هدنرپ هایس یراتف رگیارب ًاتسوی یلا ها یهمج تیز

 د

 رود

 نیدبو .دمفایمدیقم دازا یناسناو اححص یروفرهیدمیو

 وعیحص تفابردو تشادر هی اددلدوک زاسملیف بیترت

 نه» .دناوخیمارف شزرا یبو تسپ زیج ره زا هنالئاو

 درادین» اب فرح «یحایر هسیفن» هتخاب «منادیم ردنج

 زا هنوک ؛دزومآ یم دلدوک هب هچج ره هک يملعم در ومرد

 رسيمندف تیاکح نامه ینعب - دنکی م سرد رگید شو

 شوش «رد ناششوگ كي هکنيا و « اههچب ندوب اوهب

 تا هزاورد ناشرگید

 ندرک جوک و نیهون دصق هکنيا نودب زاملیف

 اههزیکنا» یابواحالما تینعب .دشاب هتشاد ار هلدوک

دیم ناشنو « دشکی م طسو
 كيدوجو هن وکچ << ده

 هبار
 دن یم لح اد دلدوک یزومآ هلس لکشم «

 جیم
 طابنرا یاههویش نیرتتحار زا یکی « یدمک

 یشوخ رسوداش هیوروحوراب دوک اریز .تسا كدوگ اب

 تومح « تسا سونام هویش نیااب رتشیب « دراد هع

شک ناب ءهب زی یکسورع یاهشیامن یاب هک
 دوش هدی

 یزاسملیف نیرت هدر ؟لیصحت «یمیرگ هلاترصن»

 هتخاس «دیفس 9هایس»

 زا ثا ات دیهشبارهس

 و ابی یاهمت رفتت

 وب رادروخرب یتسدکی



 ارلدوک تاب زایلیثمن

 . دزاسیم رگنایامن
 نارنارد ناکدوک ییاوقعو يکسورع یامنیس

 نسیارنار هلاس جنب یهرود بیو هتسا
 صاخ رحبنو هبرجت زا «تسا هدینارذگ هلارپ

 یکیتسالب ریمخ و یکسورع ملیف 4 تشررد كچ ن
 «ضوم لد ۰ مرکاباب» یاهملیف هک « تسا هت

 دیشمج كلم:یکسورع هنیمز رد « یچراکش 4
 لىاف هلرحتع یشافن هنیمز ردیگدنز و

 ناشمسارا بلغا هکیروطنامه -اهملیف نیا

 «دنتسه لدرپ نایجراکش و لد زب یاهشوم

 لرحنمو هدنزرس ملیف « نایم نیا رن

 رتشیبینعم رب وراد تهج رثا ثای ناونع
 هایک كي یدئز هصقف ناو . دنادیم ناکد

 لود هک یلعع نندب .تسا شناراوچمه اب ن

 ماگنهبانندیسرارف يلوء .دنوشيم رکیدکی یادی
 یسلو .دنکیم !دج مه زا ارودنآ ارقاق

 قشع هرم هک ییاهلک رطع زا اجممه راهب
 . دوشیمرب - .دنتسه قشاف رب

۲ »۷ 

 نوناک هردناکدوک هب عجار هک ییاهعلیق رب
 «دوشمو»دشهتخاس«ناناوجوت و ناکد وک

 زکارمریاس رد هناگادج روطب زی یرگب

 ییصوت«نسرلگ».,و دنکیزاب هچفاط در تسورع اب دو
 «یالب دازبا عونکی نتخاس رد «دوب ددوک ود تالی
 .دهدب هولح مه وئلرزب ودنا دزن ار لیخت نیا تشاد یمس ژاسملیک «

 ! یاهفرحیامنیس و كلدوک یامنیس #

 زا یکنرمک یاپدر_ناريا یبهفرح کامنیس دخ
 .تسامنم نیا یرازابو یراجن یاههبنچ رتشیپ نآ تل هک «تسادیپ دو یاب

 ییهقرح یامنیس رد هک ینازاسملیف نیلوا زا یکی
 زادوک مساهب یبهلئسم هناسانشناورد یدیرجت دوطب ناربا
 «یمتاحیلع» «دیواک وا یاهشهاوخو لایما هب هجونابار
 یعیامنوردكیاب«لچکن سح» .دوب «لچک نسح» ملی
 ابو دوبهدش قلخ دلدوک نهذ یاوهو لاح ردو یموب ۳"

 مسلط رتخدونج «وید « لچگ : نوچ ییانشآ تاعوصوم
 , هیش

 تاجنیارب لچکد هدرک مسلط ار ییابیز رتخد «وید
 تسدباب چک نایاپ ردو « .دبلطیم كامک شدازه زاوا
 .دنکیمدازآ اررتخد«نآ نتسکشو وید رم ای نیر

 زاواو هناکد وک و هداسیاهوکتفگ زا هدنک ۲ ملیف

 هلمج نآ زا هک «دوبنیریش یاهناتسیچد اهلتم و اه
 رکاشامنهک ملیف یادتبا لاکیزوم - یشاقن یهنحص تسا
 یهبعق هبنداد شوگو اههعق امن یشومارف هبتوعد اد
 بلافردهک یراگتساوخ یهنحص ای .دنکیم لچک نسح
 .دوب هدش تخادرپ دوخ ثایمیر

 .دوبیبامدایب یامتیس یمتاح یامنیس ؛ دوب هچرخ
 فرطو بطاخم اج همه لک كي ناونع هب نآ رددلدوک هک
 . دوب هتفرگ رارف نخس

 یهخاس ؛للحع» و ا یچهکشردنا مایف ود رد

 هژیویمارتحاو تیصخش یاراددلدوک « یمیرک ترصن»
 رهوشونز؛درومیبواجیب پصعن كي يتفو هکنانچ .تسا
 یاشک لکشمو هلیبهلیشین نهذ «دنکیم نازیرک مهزاار
 رتکرزبیهدید پیسآو ربدپ دنزک لقع كمك هب كدوک
 ار تسار یرح» تسا دنسم یی »9

 :«ییاضیبمارهب» « «رایگر» رن.«دینش هچب ناهد زا دیاب

 زا هکنانچمه) دراد ار طابترا طخ كب مکح هشيمه كدوک

 دئویب لجعاح كيلوبمس روطب رلدوک یگداوتاخ رظن هطفن
 (.تسا درم و نز یکیناگ زا

 نیع ردو .دمتس نادرگاش « رابل ریلیف یاههچب

 شدورواب هک دننون دراو هزان میلمع كي یهدروخاو لاح

 رذ یراکنا لباق ریغرثا#« یباتفآ زور كي رد لحم هب
 .دوب هتفرو هنشاذگ یفاب اهنا ناعذا

 یطار ناشیاهدوبمک د اههدتع دنچ ره اههچب

 دوجو نیااب یلو « دنتخاسیم راکشآ سالک لصف

 ناشایربدپربثاتیهوق هک دندوب یتادوجوم اهنت «اهتنارد
 یلبصفنآ یهنومن «دنکیم روهظ یلوقع و هدنزاس لکشهب

 (دونا) هصق رهش []
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 (ثلاب دیهش) هداس گافنا كي ۲7
 نادرگراک مفزهب هک تسا یکدوک ناتسادملیف .تشاد

 یکدنز رطاخب نناو .دراداد هلاس لهچ ؟دا كب یهرهچ

 هطاحاار رسپ فارطایاضف هک تسا یدرسو تخاولکی
 ار لّژتم یاهراک دیاپ فرطکیزا 90« هچ « تسا هدرک
 كيزا «دهدماجناشراضتحا لاح ردو ضخیرم ردام ضوعهب
 هدهدیراب گاچاف یاه یهام شورف ردار شردپ فرط

 .دبابروشح سرد سالک رد «رگید فرط ژاو

 زا رتشیب هدوخ دوصقم نایبی ارب «ثلا دیهش»
 -سک .دوب هدرک هدافتسا رادشکو یئالوخ یاهلمف
 .دوب ملیف لوا دوک لاح رگتاین

 لام ناونععب هک هدش هیهت ناکدوک دوم
 رهجونمكتسورع «(ینانیسورسخ) ۳

 .درب مانتسود یرهاط نیسح نسد «
 و شکعدآ كي بلاق رد یک

 لاححرش ملیف .دنیشنیم.شدوک) یک اپ
 زیرگهناخدور رانک طیحم هب هسردمزا 4

 هنحص كياب یورردور یلو , دبایب یا *
 رد لنف دهاش ناونمپ زین وا هک دوم "
 نبا درد تردف هک هلدوک اما .دریگ دار ۳ ۲

 هنخرلناف نهذ و جور رد نانچ « ۵و دنا 4

 نلاس «اههجب یرایو زوسلد میلعم تمعدب نآ یط هکدون
 رب 3 یمیمص یطیحسب لدم شيامن قرصمیبو هدرم
 یاسیند نداد ناشن یباضیب یهتفگ هب . دوشیم هلرحت

 رتشیب اد اهرتگرزب «ناشلالکشم و اه دومک اب ناگدوک

 ,دنادرکیم نانآ هب التبم لئاس یهجوتم

 ینامنیس تیاور هب (دیفع نژیپ) «هبعف رهش»
 باب رتشیبهتبلاودلدوکب عجار دون یملیف« «رولا رهجونماا

 رگتیاور شقن هک نزکب زجب ملیف رد .اهرتگرزب نادند
 هدادناشن بافت نودب هک .دنتسه دلدوک ود طقف - درادار

 ماست ([7ت
 نوجفلتخم تاناویح یاهکسام رد اهمدآ هیقبو ,دنوشیم ا رجامهک ناباپ د

 7 , م ۹ ِ 2 ۲
 نامه«فدوک ودلبا .دناهدیدرگ ریو لیف ورخ و هابور یو در

 دنتسه«هکسوصلاخو هشومافا» ماوع یاههعف نامامرهق ؛شاهداسرب وابعت یاوحف رند دون هدش ق

 ؛دننکیتیحمعیتسود او «دنهدیمرس قشع یاون هک
 دیهش بارهس» .دنوشیم ربوصت بافنو كسامیب مرجالو
 دمحما دودحم یگدنز «« هداس قافتا كي» رد «تلان

 یلاحر درک يمهدنزاریهاش ردنب یهلاس هد هادوک «ینام
 (نوسربربوبا «تشوم» زا زین ربدپ ریثات یناوت هع

 قرچ
 امطس هرات - ۱۳۸ هرامش - ۳۳ هحفص (]



 ناتساد لماک هدرشف

 بشکب هک تسا .یناوج رس ما

 «دنکم فداس اش رقسدنهم لیس من

1 
 2 سپ ۸

 و۱ داشرم

 یددهمناتسراحیب وا ندش یرتس

م رد ةنکپم لوق یدن ررفب ار
 تد

 ناتسرامم هاتسریونیما ریماندوب یرتس

 امنآقشم هتیر و دوشبم ربما قشاب هد»

 ایی هع

 روطب داشرف سدمم رسمع خر

 -یم واهدنارخ رسب هگ ریما هن هاگادوخا

 9 دعب یتدمهوشیم دنمن الم ز

 یاربیردعص یاف؟مانپ یقیسرم ملمم تب

 جیه وتع
 وتیمارجیپ « ِ

 ۱ ۲.7 سا هدرکز ودر

 7 وبا وا نیتسار و روبر
 ۷ قثع هر

 خساب هن

 : تشک خر و

:میدرگیم رب نارهن هب یع _
 

م هک داشرف سدنهم
 تسفوم هجوت

بخ رم یوم
 ۲:۳ دوب ی

 ۱ ۰۰۰۰ ژورما نیمه -

 کرفن هس رهزورنآ رهظ

 هدندرک ارت نارهت یوسب ار تشر رهش

ریعا هار لوط رد
 فف 3 وب هدرک توکس 

یاهظحل دنچ نایهب
نیسک دیشپدنايم 

 ارو

 زا دعبو

 و قشع شهاکن رد زونه .. دوب
 عوهدندا

 هتشرفنامه ریمایارپ زونه ونیم ... دزیم
 + ذوب /ویعععو اب

۰ 

یم زرببرف هکنیا زا دعب
 رد ار وئ

 هدوب هدید ریمااب ندرک تبحص لاح

ژربیرف و ونیم یکدنز رگید
 قباس یمرگ نا

 هناخب تسم بشره ررببرف . تشادن ار

 لشواابو دزیم فرح ونپم ایرگبد . دمایم

 تشادمگمگ ولیم , دومنیم راتفر هدرب كب

 رگا دیاش . دشیم یصاع دوخ یگدنز زا

 هناسخ نآ زا اهرابوا دوبن شا یناد نز

یصت اما .دوب هتخبرت
 و مرکا یاه تح

 ونیم هک دوب هدش ثماب وا یاه یرادلد

 رد ژربیرف , دنک توکس و دروایب تفاط

 ۲۵ رهژ»مسابیراتسرپ ایاهب» ناتسرامیب

 جاودزا راپکبالبلهرهز.... دوب هدش انشآ
 مادب اب الاح و دوبهتفرگ گالع و دول هدرک
تسدبیازانتعرف زرببرف نتخادنا

 هدروآ

 رسیاد دوخ یگدنز یلاخ یاضف ات دوب

 قشام یردفص - هدروآیم هابز» یرتخد

 دوشم زنوالکوا اب رسا ابا

 دم را مالطا زایب داترف سدنهم

 و دوربم ونپم هناخهب رپما و رنیم
 اصاقل

 ندناوخ سردب ریما هکنیا یارب دنکیم

 او ؛وش فرصتم وا قشم زا دهدپ همادا

 دنکالر ار رپما هک دهاوخیم ونیم

 دسکیم هدافتسا تصرف زا ونپم

 یشادرز و یاد مرکا و دومحم هارمه و

 لقتم لامد هب لاسودثدمیارب هک دوخ

 دوشم اتدر یمار دناهدف

 ارجاع نبا همادا كتبا -

 رب زور ببس نیمهب . دنک

 راتسرپ نبا ونیم « تبسف زربیرف

 یب نبا راک . دشیم هدوزفا اهننو

 هلوط رد زربیرف هک دش هدیشک یلاحب

ناخب بش هسود
ا و دما یمن ه

 خب بلف

 رحاع زا هک وئیم تفریم ه ره
 سخن ار 1

 زورکیو دما تن هب هرخالاب « دوب

 : تفگ دوخ یئاد

 دن « یاد نز نیبب

 ژور زا نم .هدش لیدبت منهجب
 تسود ار درمد رف

 اما , متشادن

 دااب مدرک حاودزا وااب
 هکیدنوا اما مدرک

 و هرادلن یهجون

 یفرسح چیه ودیم باوج رد مزکا . دان
 دژ هک تشارز

 یتقو

 راتفر تفادبح ۱

 وسع ی ۸ یلدنزم
 هلوسخس مه هش د بلا

 وئیم

 دنکادیپ همادا عضو نبا رگ -

 ملکیم دارف
 دیسرپ ناساره مرکا
 ۲ اهک_

ان عمه هکی لاح هب ریه -
 یناشنو م

 دشابن مزا

 دوبباوج و لاوس نیمه لابئدی

 ؛ تگ مرگ هک
جب . شاش تحارا

 اهفرحنیا یا

 مئادیم . تک هزرام یدئز اب نکي مس

 درسلد ون تن ررسرف هک

 یرکبد ن اب وا هک مئکیم رکف
۴ 

 نم ,هدش

 تم هنوتیمن ید ۳
 شه

 رم چیه هفرکو

 . هشاب تواقت یب

 مرا هائوک یوعتنج نیمه لابثلب

 ۲ دنیند و دندرک بقعت

 ولرتخدهب تشاد رارف ناتسرامیمت تم

 رگیدکیراثکرن ودرهو درک دروخرب یهایس
 هتح نیا

 نيآ نلبد  ونیم . دنداتفا م)

 :تفگمرکا هی ۵ مش
 ۳ مسخ زارپ شدوحو

 ۲ هیک نوا

 » شیاههناش مرکز

 : تک

 و تخادنا الاب

 ۰ منودیمل

 : تفگ وئیم

 7در دم قاخ
ا هک روطنامع

دن 9 ذرببرف اهن
 

 ۳۳ نزنآ ناهگا « دندرکیم بقعت ۱

 اتسناوت وب 1
وخرس تشبهبو

و درک هاگن د
 ونیم

 راه ؛هرهز نامهوا . دسانشب ار وا
 سواکجنگت خ اد و 4

 مشینادح

 دنزنآیتفو وئیم دون

 دن یلادج ار هار
 بس د مرکا یتفر

 هوم

 ددناخنومحم اب ار ارجام
 بی

 تن یمهتب

۶ 

 1[ ب4
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 تفشآ رپارجامنیا

 :راب. نیا رد ذرببیف اپ
 .دیامن هرسکپ اد ر

 لومعمقبط زرببرف
 ا!دصارواناخ دومحم «هتشک

2 
 ِف دز

 دنچتاهاب مهاوخیم «

 :تفکدیب لنمی#

 یصوصخ یگدنز هب مجاد رگ
 .نکن تلاخد منکیم شهاوخ

 یمارابار زربب رفتسد ناخ ,
 : تفگ و

 هک یعضو نیااب وت « نک
 یربیمنیب .زا ارونیم یراد ِ
 رکفب لقادح « یتسین تذوخ رک

 : دبرغ

 یفاعتا ؟ دلش یج هکم

 : تفگ ناخآ

 .هدید نز كي هارمه ارت
 ۲ یچ هک بخ -

 ؟ هیک نز نوا
 : تفگ و دش تکاسآ

 هک مرادن یاهفیظو چیه
 مدب باوچ
 :تشک و دشیلابصع

 نم «هتع رهاوخ رتخد ون
 .مشابنوا یگدنز بظاوم هک

 هابتوئوایگدنز ون هک

۹ 

 :تفگ و دادرس یاهدنخ" رب ۵

 اهبزوسلد نیا رامنکیم شهاوخ
 نمبوایگدنزوتسا نم نز

 وتاپ هکید دیابای «یلب همانا
 مدآ هب لثم هکنیا اب « ی
 تیکدنز و هنوخ هی یباسح

 دشیناسصع فرحنبا ندینش ۷"

 نياوت هکید نم .. ینکیم مدیب
 .,مرپیمدوخ اب ار ونیم اما 6
 . نیشابن تحارا چیه امش

 دینش ار هلمج نيا ناخ دومجبم ی
 : دیشک دابرف تینابمع ظ
 ایدشقمحاردنقنیا ارجون « زربیرف
 هشيا رطاخب منزیم تهب یفرح رگا

 ملدنم , هشاب تسرد تیدنز
 میوخو یمیدق تسود منیپب هک داوت

 هدناشکداسف بالجن مب تهج یپو
 یاهدش انشا نز نآ ابوت یتقو زا
 وت .. هدرک قرف تراتفرو گالخ؛ ]

 یتسی قباس زربیرف
 ادیپ هرهز هب یرطاخ قلمتعک
 و قشع تساوخیمن شلدو دوب

 :تفگ دنک نوریب لد زا ۱

 نارگید هب .عجار منکیم

 دعیو درک ت وکس ی ۳

 ۶ یمقاوتشذک وس « یقدواپ نیا

 مدرم نایم زا ناوح ودریماووییم

 : داد همادا

 اب یتساوخیب يتفو تسین تداپ -
 وتفر هناخ نیاب ددتچ ینک عاددزا ونیم

 سامنلاردقچتسینتدلپ ,. یدرکیم دمآ
 1 یدرکیم

 هریخ ناخدوبحم یاهمشچ رد زربیرف
 تفگ و دش

 مدوب رادافو ونیم هب یعفوم اب نم -
 زا اما ۰ مدوب هدیدن یئاطخ وا زا هک

 «درفناوجنااب نابایخ رد اد وا هک یتفو

 وا زا ميوزیآ و دیما ممت رکید .مدید
 . دش بلس

 رب رفوناخ دومح هنایم تحب بشنآ

 و , تفرگ ناباپ یهاتوک تحبورجاب
 دسباوخن ا تشگرب شفاطاب ذربیرف
 نانک سامتلاو تهر وا دزن هب ونیم
 : تفک

 وندوخمه یرادون « زربیرف نییب -
 یجهساو هخآ« ینکیم دولان ونم مهو

 ود هرمز «نز نوا هکع .. یتکیم یروطنبا

 لوگ دیابن وت ۰ هراد یتوت هاو مگیم
 یروخب ونوا

 تشادن ندز فرح هلبموحهک زرببرف
 : تتلو داد لوه یرانکب ار وئیم

 ماوخیم . مرادن یتوخ هضور هلصوح -
 . ماوخب

 ناهسگان هدوب هدش هقالک هک وتیم
 وا . درکنتسبرکب عورشد دیکرت شضقب

 هراجینو تخبلب ردقج هک دیمهفیم الاح

 !رشیوخ هاگچیه هظحل نيا ات وا .تسا
 هدرکن یاسحا هراجیبو نویز دح نیاان

 اب قشع نودب مه لوا زود زا دا .دون

 نزویلاد رگا دیاش .درک جاودزا زرببرف
 نت هاگچیه وا دندرکیمت دارصا شایلاد

 دادیم زربیرفات جاودزاب

 هتسد نآ زا ونیم لیصاقت نیا مامتاب
 وچیه رطاخب هک دوس یناه رتخدو اهنز

 و دنن هایس اد شیگدنز رمع كپ جوپ
 . دناثنب دوخ یناشیپ کور یماندب غاد
 زاو درربا تفرگ میمصت لیلد .نیمهب
 سشرهوشر سزا تس ان ههاوخب هرهز
 دعب زور ونیم میمصتنیا لابئدب .درادرب
 ناتسرامیبرتهرهزاما «تفر ناتسرامیبهب
 یاشنونیع .دوب هتفر یصخرم وا .دوبن

 اب ار وا هم شناراکمه زا ار هرهز هناخ

 ندمایمتلع و دندرکیم هاگن تریح و تهب
 تفرگ دندیسربیم وازا ار ناتسرامییهب

 ونیمءاز لوط دد .دش هرهز هناخ یهارو
 یاهاحل چیه . دوبل ناشبرپ و برطضم
 نیا زا رتکائدردو رتتخس « نز كب ارب

 هدورب رکید یلز رادیدب هک تسین هظحل
 . دزاس اهر اد وا رهوش هک دنک اضاقت

 هره) رادیدب هودناد در» ایندتب اب وئیم
 شرس ۰ دوب تسم شیاهاب . تفریم
 هناخب هکیماگتهتشادن قمرو تفریم چیک

 ِ ض

 ... تسا

 هرغر . درشف ار رد ثاز دیسر هرهز
 یتفوو دروآ ندریب هرجنپ زا اد شرس

 اما .درک پجعل داتفا ونیم هب ششچ
 ؛ تفگ و درک لرتنک ار شدوخ دوز یلیخ

 .. ملاخ ونیب پجع هچ « هپهپ -
 .درکژاب ونیم یورب اد ردو دما دعبو
 ۰ منکیم شهاوخ دینامرفب -
 اتفل و تخادنا نیلاپ اد شرسونیم
 + مشیمن محازم « هئ -

 ۰ منزب فرح نوتاهاب
 هسچ یارب ونیم هک درک _سحمرهز

 پاسح نیمهب .تسا هلمآ وا تاقالمب
 : تفک

 ۰ تسین بوخ هکر د قولج رخآ -
 , ول دیلامرفن

 یتفوو درک دوخ فارطاب یهاکن ونیم

 لخاد هارگا اپ « تسا تولخ هچوک دید
 ارواوتسب وارس ت شپار رد هرهز , دش
 هرهز.درک یلامنهاریئاریذپ قاطا لخادب
 وا . دوب یمادنا شوخو دنلب دق نز
 تلمباما ؛ دوبهدرک جاودزا رابکی هتشلگ
 «ژاخزا دون هدش یتاوج رسپ قشاع هکنيا
 .داد گالط ابایغ اد وا شرهوش و تخبرگ
 هک یلاوج رسپ « دعب ها هدنچ دونح رد

 اد هرهزو درک جاودزا دوب هرهز قشاع

 ناعزنیمه زا . تشاذ# اهلن هشیمه یارب
 ابیرقتو دش نوگرگد شیگدنز هرهز دعبب
 هناقشاع یاهطبار یفلتخم یاه درمان

 وازا مک مک اههطبار نیمه . درک رارقرب
 نبا رد هکیروطب تخاس فرخنم نژ كي
 مالغ مساب نویما ؟هدنناد كياب رخاوا

 زا مالغ نیمه ابیرقن و دوب هتخیرمهبور
 ءاپکب یاهتفه مالغ .درکیم تبظاوم را

 مدموا

 یریگرابیاربیتقد وا .دمآیم هرهز غارسب
 و درکیم تافقالمار هرهز دمایم لامشس

 مهارف ار وا شونو شیع طاسب مه هرهز
 . دوب یتخبشوخ نز هرهز .تخاسیم

 وخ دوخ فیثک یگدنز و یتخیدب هب اما
 ژرببرسف هک مه یمقوم زا دوب هتفرگ

 درس لد شیگدسنز زا ونیم رهوش
 هدروآا تس هب یتصرف دوب هدش

 یئاوهشتالبامنهلمش هرهز دانک رد ات دون

 لباقع رد ونیم الاح .دیامنشوماخ !ردوخ
 واان تساوخیمو دوب هتسشل ینز نینج
 ونیم .دنزب فرح شدوخ یگدنز هرابرد
 یگدنز ثیاجن و یکاب اب رمع كب هک
 ..دوبهتخانشار قشع «# وئیم .. دوب هدرک

 و دونر ؛یاه هلمش شدوجو دد هک ونیم
 الاسح « دیشکیم هنابز ینابرهم فافش
 عود هک دنک تیحبص ینزاب تساوخیم
 شباربزیچ همه و دول تدرم وا رف یگدنر

 .تشاد ار دیشروخ بورف و عولط مکح
 هتسشت یلدنص یور هک رولتنامه ونیم
 یکدنزءرهز ,تسرکن دوخ فارطاب « دو

 نادنچ قاطا تالیئزت . تشاد یاهداس

 لاوسونیم زا هرهز . دوبن 9 نا

 ماچناامش یارب مناوتیم یراعچ #۹ 9

 و 0 0
 حربمیلیخ و دش هر هخواب « دوبل هتسشن

 : تفگ هدربیبو

 هک منک سامتلا نانهب ماهدما -
 یگدنژ هدبرادرب نم رهوش رس زا تس
 . دوشيم هابن دراد نم

 هدروخاچ فرح نیا ندینشزا هرهز
 تفگ و دمآ شدوخب دوز یلیخ اما

 ملاخ۰ منکیم پمل نم ۰ هچ یتعی -

 ماهدیبسچار امشرهوش یتسد ون نم هکم
 وا .مرادرب وا رس زا تسددینوگیم هک

 بلوکیمتساروتاهجدمآ نم فرلعب شدوخ
 دینک شارتنک ناندوخ امش

 هچ+ تفر ورف رکف رد یاهظحل ونیم

 هن تبقاع . دپوکب هرحز هب تسناوتیم
 ؛ تفگ و داتفا سامتلا

 منا.بسدینک یلابرس دیلایب امش -
 امش یلو + تسا نه رهوش زا ریصقت

 مه زاام یتخبشوخو ی دنزهکنیارطاخب

 .دینک درط دوخ زا ار داو دیئایب دشاپن
 اه ,یتخبشوخ .دینکب ار راگنبا امش رگا
 . دوشیم نیمضت

 یاربیتخغبشوخ زا تشاد ونیم یتفو

 دون هدش هفالک هره] ۰ دزیم فرح هرهز
 شیدنز رد تفوجیه وا هکنیا یارب
 بوخ ارونیمهرهز , هدو یتخیشوخ مدآ

 تداسح واب ناتسرامیل رد , تخانشیم
 هشيمه.دعآ یمشدب وا زا هشیمه و درکیع

 ردقنباشدوخ ارچ هک دیشیدنایم نياب
 ناپرهم و بوخ ردقنآ ونیم ۵ تسا دب
 , .تسا

 یلاخ یارب اد تصرف نیرتهب هرهز
 .دوب هدروآ تسدب دوخ یاه هدقع ندرک

 هک ینأطیش .. دون یاهفرح ناطیش كي وا
 ار دوخ ماراا حور ان دیبلطیم ینابرق
 كيهرهز هظحل ثكب رد . دشخبب شمارآ
 ولیم هب دنخبل ابو دیشک یناطیش هشقن
 : تفگ

 اصدرم نیا تخبدن اعقاو اهنژ ام

 رورما هک مدش لاحشوخ یلیخ . میتسه

 متساوخیم مهنم افافنا . یدما نم شیپ
 یللاس. مئزب فرح وتاب ترهوش هراب رد

 ,ینادب دیاب مه ون هک تسه
 راکجنک اهفرح نلا ندینش اب وئیم

 : تفگ و دش

 , .دیلامرفب .. منکیم شهاوخ -
 : تفگ و دش دنلب شپاج زا هرهز

 یلا رپذپ نوتزا تفد مداب « یاوبا -

 . دیشخبیم ونم مک
 شیاج زا کرامت نیا بفاعتم هرهز

 هرهز .تفد هناخزپشآ هبو دش دنب
 ورفرکفردوداتسیا هناخزپشآ رد یاهافحل
 اووتارا بورشم مشیش .ثب ,.دعب . .تفر
 یوئوئیم یارب هک یناویلد شدوخ ناویل
 نآ یدید درک یلاخ دوب هتشادگ ینیس
 لاویلهاگنآ .دوش نیریش ان تخیر تبرش
 : تفگو دروآ ونیم یارب ار بورشم

 + سهزمشوخ «دینک لی تبرش

 4۱ هیفص رد هیقب



۴ 
 مافرض نسح یافا : مب
 ؛ بیقر ملیف رد هک دوش سضرع 0]

 دیفم سهبو قرلد رهجرس شقن تیمها
 دوب «رادنآ كلی

 امشمالس . تشاد میهاوح طسو رلبا مع

 فور رهچونم زا

 میدئاسر ناناهفالع دروم نادنمرنع هب ار

 سرم هنتفگ یکم

 طناح !دخ دیوگپم مه ریقح

 یوجدمحامیحر یافا : یولهب ردنب 9

 یملا؛مالساثیلم : هکدوش یفرع ۲0
 یرماش زاپ» ماگ نیرپش یشاب هشیمح

 دیماو میس « لا رمپ «! هرک لک ریق

 رارفالعف . دشاپیع شوگ رگ ملیف نیتسخن
 * بتدادبا رد» ملبف رد هک تسا نیارپ

 مالس .دنک یزاپ شرپراد ربّره هتخاس
 دارو .درمس « یرداق جربا هب ار امش مرگ

 ناکتیبرتهیارب .میدناسر یهرولامپا كيبو
 ی .تکیدنس شسرفا هب نانامقالع دروم

 دییونب همان نادنمرتع

 ۶ بصنا» درردپ ۱

 ۰۱۱ دوب امک هک

 نویب دیجم یافا : نوفزد
 ؛ -هش یکشیمه مالس باوچ رد []

 و ميئوكيم یکشپمه كيلع _یمیجتس
 هک مس میم امأاو ! هشوک نا میتسب)یم

 ریشرارد لسلس ررطب هطع یاه هروش
 هک طنو ولبات تباپ ۰ تسپ دوح رم
 تساوف هک تسا یاهنفم دنچ دینیبیم

 الاسال هتف و۲

 اسر زا فعسو ولپات . دوشپم تیاعر ًامش

 میهاوخ بسأنم تسرت رند مه یلضان

 نادهکن ادخ . تشاد

 یدزنم حلاص شویراد یا
 رطاخب یاهتشو « ناج قیفد []

 ان تشحر میاه همان باوح رد ریخان

 اه فرح نسبا ندناوخ زا مدرحلد

 تفرسگ رب دم ودنا ار  صلخم

 رادوهرپل ار ملق نامسآ یکتلد یاهرب
 ک رواب«!نم مادهدش هقائزوس هج

 ماهب رگ یدنختو ینکتاو ار تباهمخا رگ

 «۱!یدرپ هدیدیکزان نیاهپ لد » دریکیم
 دشبوخناهآ اشکپ هدنح هب پل سپ

 مخسابیمریقح. یاهیدتخ هک اح

 ۱4۱ مهدیم 4 یتمب»

 راشتنایرادریملبف هراب رد یباش ۳

 رددنابپم ار یرادرملیف . تسا هتفاپن

 هسردم اب ككينامارت یاهرتم هدکشناد
 کتب مهلآ هک.دب زومایپ .نرب زی ول یلاع

 .دراداچود نیا نومزآ رن تیقفوم هب

 ریقح .مدناوخ ار یلاسرا كوج - ۲
 !تلرگ هدنخ یا « تفرگ هدنغ یآ ار

 . ,یدمب هعاناد دوردپ هدتخ اب

 یرایتخبهلاریخ یافا ؛ نارهم 8
 هدادمآ :مالسلاكیلم زا یب 7

 * پا رج یارب شاب
 و رخ یاحب یربم اهملیف رد هلی

 «بهلجم اپ ارامش مالس . دنکبب تبحم

 امشس هراتس - ۱۳۸ هرامش - ۳۱ هحفص ۲7

 ناجرم «یردات جرپا « ییلطعم كلى

 !رکشت: دنتفگ یکلبح مدناسر ریکنا

 دخسپ

 رصات
 ۴ دوصو

 دن مامف اهلاوئس هکنیا لئم
 رادهگن

 - هتساریپ دیشمج : ناباذآ و
 ینسحم هللازیزع

 هلجمناگدتسپ ون هبارناب الت

 رادگنفتودرب ماللامکیلم : دتفج ۱ مس
 ندیخساپ تبو الاح!

 ماهدش .تاملک ع رتخمملخم !ءا

 ینمالس قاح زا .,!

 ریخت +

 کت
 نویفپحلاب دفرزب رارق شورف -۱

 هپیلرد دتنامرب راز هاهن

 كيرش نازورف و نسدرف ملی

 »و دیس و
 دئدوب

 دندومشن تفایرد"یدرمیس

 نهزا طسورلباد هک دینیبیم -۲

 مین سرم پاجب یئاربا نادنم

 >لزف تسیل صخشم اتیند

 . هثناپمود شیامت هب ینامز

 و ندرف هبارامش مالس مض رد
 مه ربقح نونمع ؛ دنتفگ مدناسر رانخم

 ! .یسرم یلیخ یلیخ امش فطل زا

 دازتاولهب نیسح یافا : دزب «

 دوتیمنا رلهپ ای «ناج نآ لپ 3

 مالشلامکیطع ككيزاسپهکتس ٩٩ ۱ دادفارد

 ندییاوح غارس موریم هناناح

 یناربانادنمرتعژاطسو رلیات ۱
 درک مبمارخ پ

 لوقن هبحاصم كي پیرقن - +

 تشاد میهاوخ ند رف ماک امخ

 رازابو هجوک یاه هدنناوخ ۳
 «!شاسسباو یکناجرب» هک

 هک مهاب نابایخ هبشاح هی

 تب ؟یروخلد یلخم

 احسشتیمه رت رادبد دیما ه یدمن همان

 «؟رپگب لبوحت اد دوبظ و یظئابادخ »

 یداباهم نیسح یافآ ناهنصا 8

 ؟یلاجت لها منیبپ وکی تساد ۲]
 هسج ناهمسا سپ یتسه یااباهم رک

 ارجیب یتم یناهنسا رگاو 1 یکبع

 تسین یکب» اتسا یداناهن تلماف م

 هدنبهک هبالخ « !طوبرم هچ وب دیوکی
 نارگتامار ماهتنرک دارت یهارون رسرپ

 طسو ولبا رارج رد هک یی یم شابن
 یجراخنادنم رثه زا «یلاربا نادنمرئم زا

 «!مینکبسپاچ ینعب»میپاج یس ولبات مه
 هک مهار تاقپاسم هحنس ناگدنرب

 وکخساپ . مياهدرک مالما یتکیم هدهاشم

 :سنونمم یلپخ یلبخ اش فطل زا سس

 دمحمنابافآ :هیردیح تیرت 8
 دوب نیدباع دومحم و هداز هلادبع یقت

 هلجمهک میلاحتوخ لد ه زا ج7
 یلاریا نادنمرتهاپمهزاب . دیدنسبیم ار

 یک ۰ تشاد, میقاوخ دوش و تحح

 مهتبا.مشچب یا مه یئانب یکا زا یکند

 : لاوئس خب

 منبیف توبزب ول . زا

 یرگناردهک دمارد شیامث هب * ناگورک»

 دندوب یزابه فب رش رمع و كپ یررگ
 وئور «دوب «نانهنیز .درف» نآ هدنزاسر

 ۱ داپ سرش لب لنم نانراگزور

 «!یلس یظناحادخ دنیرکیم_مهارتپا»

 شیپ یدنچ

  مچنج ملیع

 به مال 1

 ذناسر یمیطم تلم «

 م مالس

 دیناسرب افو

 یانساد یارادیملیف رگا - ۲

 ۲ وب و لوقحم یاهیصخخ رسا طبا ِ

 بوح ینادرگراک نینچمه الشاب نآ یاهع
 هد ۱راد ۱

 واد !و و بوح یرادرسلیف

 دوب دهاوخ یبوخ ملبف نیقی
 ها یاهفرح « ملیف مایپ -۲

 رب رعنا هطساوب ارثآ نتفگ دصت زاسلیف

 بیک رت؛ اه رکتفگ « اهمدآ هعبار . دراد

 یرک,دزیچ ره و «نوپسیزوپمک » هنمی
 دشاپ ملیف مایپ هدنناسر دناوتبع

 رطاخ نیا هب ناهیک زار - (

 امتبسزاملیف هکدوشیم دادملف راکعاش

 مثبف مایبتمالخ رد هجون رتلاشخرد هب ار

 درواپم رد

 دنا وتپم .ملیف كي .یلک ووطب -

 تاسردهزادنا هجاتهکنبااما دشابراد مایپ
 هدرگیمرب تسا قفوح امنیس هطساوب مایپ



 ۳ یلاناوت ءزادنا هچ

 ۲0 ۶ یدروآ

 رمارخ /قلمت رفن.دنچ  یوضو هللانامایافآ : نل

 9 ۱ 07 هل ۰ سال اجتپمه هبتمسآ ی
 رد باوسج غارس مورب کیم ۵

 ام ربخ نس !! یفرواپ اب تسا
 ذف ِ متشونیمالاح ار ممسا

 ؛هدنآ هرامش ردهیقپ .
 یرافغ دیمح یافآ هیناضد 8

 یاشم «اناتجسه [0 صرع باوح رد ناج نا
۱ 

 من هدافس ٩ یلاسرا نانس؛د
 راتس هد مارف و :یونحح" زکا مه روا مه « امتیس ۵, ۳

 و « من ی
 ِ ج لبات یام هسج لوایاهلاس ون .هتسا هللس و

 وجن میهاوخ هداع ل جی هب اهن بافانلاب رد هد تمیق هب ۲

 لابخینیچمه هک دوش ضرع 8
 مسیدوبهتشاذگ ار ذغاک دیفس

 !میتشونمیه ۰ میتشونیم یه و"
 یمیحرروب نیس هزبشود
 نم: دنتفگ و دندش دراو

 مهاوخبم و متسه شمار
 همادادعب و مریگب باق ار

 رم یوزرآ نیرتگرزب نیا ٩
 ةتنادیراک اب شمار زا

 نم یلدنز هعه دی

 وجاهمدناب صلخم همه
 رتخییتو مو

 یماگنع : هطم راک

 یش ونیارپ یصلخمنرملق
 بخ ۸مات هم رتفد اما : و

 منکیم رکشت نانبزاکمه

 یدیه دمحم یاقآ 8
 کیم گیل نلیخ .یفیخ 1

 ارم : هک مناسربم ضرم هب خساپر
 « دنزبم رد ناطی

 شه نام و" و رامین و ر

 نمک نت مناخ هزیشود هک ش
 شمار ,سکع اب ار هناخ رساترس

 و اهکعزا موبلآ اههد . ماهدناشوب
 , مراد وا یاه هبحاسم

 ناهدب تشگنا ریتح هک هصالخ
 یمیحر روبنمسس میاخ . مدوت هلنام

 ناترس : هک دنداد همادا نانچیه
 شما ریهدرم هتشک نم مروان درد ار

 ار شار هیده دعب و ! مته مناج
 وگخساپ صاخم و دنتفر و دنتفرگ
 هک مینام یاجرب ریحتم و توهس

 وتومم تسا زونه هک مه زونه
 !مگبیچ هک همالخ ! مگ و حیگ

 ۳ ی ایا دوش شاف وگخشاپ هتشاد مایپ مه رک
 ۰ تم مسا هک میوکيم رصتخم یا رگا مزهت / تن 8 5 رطاح نیمه ینانواپ هنرگو تسا ناوتا .نایپ
 ِ بدن کن دیشحبب جبعهک دنکیم تیانک امش
 ۱ دن کا « ریخت - 1 اردرخسردآ دنشاب لاما

 ۹ ه 7 ت تموم هحبس لاسرالصتمو نیا هناوج ۷

 وجه ی هنص نيا سلخم تا

 رتشاد هدیمب اب یلصایاه

 نیدرف درنبد- یروجد

 عدرونامیا كيپ دونبود

 یفوئو زورهپ لس

 تسا ناموت

 هک مک صرع

 نابهاز 6

 یهزرداهب

 وماللا

 لببع اف راپ یلیخ

 رس را و

 عق : نانره ِ

 سر

 سک رخ

 لاح اب رعان « یبطف اضر » یافآ تاندش هدنناوخدررم پاع هک دوب مک یتطو نادنم رثع هرابرد هک الاح . تخوما برم همان عب اب هبان رعش : ابیاب يا 2 یاهح ۳ اکسس
 دسناهدورس یرالد نوسیلیم شث هب ار .ناتمالس نمض ر ام درم فسو رد یا همان رعش یناهفصا یروطكی هرضالاب ناوخب # 1 گ یض ۰

 عربا :یقولو رهچوم * یدرولام

 رب دناسر فیفم نمهب و یرلاف

 دمحا داهرف ياقآ : زمرهعاد 6

 دز
 هکار امش یاهجرد 4. /الس []

 زایپ هبدوب هداتسرف ناتسروح بلث زا

 مهنیا+ متفرگ لیوحت ندرک «توف» یلت

 یلطمم نودپ باوج

 هدشن لطاب ریم لاب زر هد

 یاصیس تالوصحم تی هایم ر عب

 میاد لاسد د بار ۱ ۱ زیا

 رگیدهامود یکپ اتبرج شا ۲

 یلامپس لس

 دسا وخ

 «هانرهم *

 دما رد شی

 یدرولامباكيب هیارامش مالس ِ
 میدناسر هدپپس

 روپنمهب یدز مناخ : نارهت 8
 یراهب مالس ؛ ناح رهارخ []

 دوسلآرطم مالس متشاد تفابرد ارامش

 رتسفو حرس لک هیتشفآ هک !ر یصلحم

 ٩ تسا یسام ۰۷ هک دوش ضرم و

 هک هچنآا باوح رد . دیربدپ

 : 5 میرکب دیای

 یراب رطاخب ثپ یروکیرگ - ۱

 راکساهزیاج « دلقم غرم نتشک  ملیفرد

 تسا هتفرگ

 هاب اه دیس رب

 ككرتشم ملیف هس رد نیدرم ۴

 هتادرم: زادننرابع هک هدرمن یزاب نوک اب

 زارفربناف وط و نارهت وا یدرم + شکب
 .:9رتس

 یزاب نیرته ام دامتعا هب ۲

 هانیب» ملی رد « ,نامز نا ان شوکرک
 ملینردنولک ات شمار رپخم ۰ تسا هدوپ
 ملیسف رف هچ رگا تسا هدرکن یزاپ

 .دش رهاظ یاهحص رد « یتالایخ»

 ام امسیمض ره بل راطع ظفاح !دح

 نزوالفا تسقا شرکش ياح ر اب هک

 الیوترپ نیچمه و دراد یاهیفاف و
 مهتیا و امش نیا لاح رهب ! تسن مه
 ناخاضر همان یرالد تویلبم شش درهم
 :«۱ |رعشلالاحاب» هب بّلع یبطق
 یرالد نولم شش درم یا 2«(

 یراکهنوگره تربق یراد هک

 کم سونا : وگخساب »
 " یرادن

 وت تر زا منک ی م بجعت

 وت تعرس زا ماهدنام خاشراهچ
 یدومناغوغ دوخ تسد ثاب اب هک

 یدوبر رگاشاعت زا نید و لد
 متیهب نم اب وگب : وگخساب "1
۳ 1 ۷ 

 زاگرسپ نشام ینک یرادهگن

 زاورپ نیح یریگب رتیوکی له
 هن یصفریم هن : هگخساپ ۷

 « ۱ زاوآ و یناوخبم
 یتسد ه ار ینوبماک یتسکش

 * امیپاوه اب برض ب
 و و

 تارج و یکابیب و روز یراد
 یرسیگب نز یراگزور كي رگا
 ! یر روا ث كن نودس

 :منبهفن , هحا : وگخساپ »
 «* : ۶ دت یچ

 یصتعن در ماد یزور رگا

 یتفلک تدرگ هدیاف درادن
 تسار هک ار نیا : وگخساپ »

 « ۱ هللا وی !وگیم

 یاس ناریح یگدنز رد نانچ
 یناولهب زا یهد افعتسا هک

 كاب رعاث اباب هن : وگخساب »
 *« ۱ دوشم شرس یزیج

 راولابع رادنز درم نآ منم

 تعاس راچوتسب یزور هک
 راک منک

 ماهبرگ هک . وگن : وگخساپ »
 *! تفرگ

 اس هراس - ۱۳۸ هرابش - ۳۷ هحفس (7



 تدوخ .دوب ونزارن كنرز نونکیپ یراگاما

 ..دروآریگ اج نیا ارون روطچ هک" ینیبیم
 رتاثت زا .دمبیتساوخیم .دنکن مئیبب یتسار

 دسج* ینرگرب دنوراهرس هئاخ هب هرابود

 رددعببنیا زاو ینک روکیرو اد درمریپ ۱

 هامرل لوا را

 ۰ ینک ینا؟دنز وا دلج
 هظحل نياات هک یبالف .دنوراه رس

 :دیسرپ ریفت اب دوب هداد شوک طقف

 اددنبیم ار ناتناهن لوپ ردقچ -

 . دنوپ رازه انلاجع -
۰ 

 و سوخ نوتکیپ یراگ دعب عیرکب

 تفریم هناخب تلکیس روتوم راوس مرح
 بسیج هب یتسد دنچب دنچ ره هار نين
 زا و درکیم یمل ارسانکساهتس  دزیع

 دیجنگ یمن تسوپ رد یلاح شوخ
 لو همه نآ جرخ یارب هار نیب

 هتاخ هب مه یتفوو . دیشک هشقن رازه

۰ 

 امیس هزاتب یه ژات یقدواپ
 یسلحم و لفشحم ره رد هک یناتساد

 زاتمحح

 امذیس هراتس رد یدوزب دوبدهاوخ تآ

4 

 رایا رب یلعف عضو رد تسنادیم واو تسا

 اردوسخ دناوتب هک تسا داوشد تیاهئیپ
 دزادنیب مادب اد یلصا لتاق هداد تاجت

 هه
 ریس اه همانزور هک یزور حبص

 رس«دندرک رشتنه اد نوتکیپ یراگ فیقون

 نشادگ رانکز ادعا « یبالف پیرگ دلوراه
 تفآ بل ربز و دز یدنخبل همانزور

 مدا هک تسا بوخ هچ

 ۹# هک تسا پوخ هجو دیايب ایندب
 شیولفود ردارب زا لاس تشه و تسب

 اب ناسلا هک تسا بوخ هچو , دشاب ادج
 دنا رثکب سوخ شهوحرع ددارن یاهلوپ

 دب دج هدننا وخ اب یف رعم

 (یی) منهجز رم زاریرع
 یتیانج هرابردمهاوخیم موشیم قسلع ايش
 .ملزب فرح امش اب دیاهدش پکنرم هک

 دنلب « دروخ هکب یلالف دنوراهرس

 نیرفتولخردو تفرعفوب «ب تسارکپ .دش
 .تشن یزیم تشپ اج

 اد یسسگ شرمع رد زره یرا۶
 لوسپ دیدهت اب و هئادن رارق راشف تحب

 تشذگدشیمن راکشنباژا اما . دوب هتفرگن ح
 اد نابرسج و تسثن را یوریور یر

 : تفگ و درک فیرعن وا یارب
 نمب یمهس لوپ نآ زا رگا الاح

 ناندوخو میوکیم سیلپ هب اد هیضف هسرن 8
 دهاوخیتازاجم لقادح دبا یبح دینادیم
 .دوشبنییعت امش یارب تسا نکمم هک دوب

 هتشادگلیمونارداب ار اهلوپ مراد نیقب نم
 هزاجااما .دیراذبیجرد اج نیمه ابو دنا

 نيع« میوگب نیرفآ امش یکنرژ هب دیهدب
 بش نوچ دعبو دیدیشوب سابل دلوراهرس
 پترم دلوراهرس دیتشادیمو دوب هام لوا
 اجنآهب دوشم جراخ هناخ زا بش نیارن
 گودنصوا یاهلوب ؛ دیتشک اروا دیتفر
 عداخهناخزا وا تشبه رد , دیتشادرب ار
 بلجیاربو دیدشراوس وانیشامب « دیدش
 رتاثته سبس ودیدرقوب اه هیامه هحون

 هدرکحرطهنارهام ار نانهشقن امش . دتقر

 یمل اد امش جم نم بشمارگا اریز دیدوب
 ندشمتشک زا یسک رگید هامکی ات متفرک

 هناریز «دشیمن رادربخ هراجیب درم ریب
 هناخ زا الومعمهنوتفریم وا تاقالبب یک
 دشیم حراخ

 اریکی یکی دروآ رد ار اه سانکسا فر
 یماگنهتسرد اما . درگاشامت اه تدم

 رد دنک هتسئ ار اه نآ تشاد دصق مج

 درک ژاب اد دد لایخ یب یراک . دندز
 : دید ورور سیلپ ود اب ار دوخ ناهگانو

 تسا یفاوج ن دنناوخ زایکی دوهرف : تفگ اه سیلپ زا یکی

 وتسا هدومن زاغا ار شراک یگزاتب هک دلوراهرس لنقمرجب امش . یرا۶ -

یرمن تسد رد هک دیدج كنهآ دنچ اب . دیه فیقوت پر"
 ن

 .  قاگدنناوخدیدر رد هدنبآ رد املس درو صضارتعا هب هجوت نودب یپس و

 ۱  توهرفهکنبا اب . تفرک دهاوخ رارق قفوم سانکسا «هدزدنبتسدشباهتسد هب وا یاه

سلسجم تروص دوب زیم یور *۶ ار اه
 اما هدرکن مورش ار شراک امسر زونح 

 اه هزاقع رد گو زا یناوارف یاهرتسوب . دندرب هارمه هدرک

 سا دقتعم درومنبا دن یوو دراد دوجو یسانشاندیمهفییلپهرادا رد یراک

 مهاوخیم ننه هک یر دوبهداد ربقتو هدرک نفق ییب ه
 دوک دراد رب تسد اب

 مداوخ هنارا هع یبون كبس ابو 4 موش ار پیرک دورتهرس رادمتباس دزد نوتکیپ

 دش مهاوخ قفوم امتج داد ددیدزدار وا یاهلوب و هتشک یشاهناخرد

 سس سس ۰۰

 نیعرتخم نیا

 هدرک رایتخا یریگ هشر۶ ر هدش یوزم
 و دربيم مان امتبس عارتخا زا لمات نودی

 میس هب یتفو یگچب نامز رف -

 »درب یوم هدنر ررلعب نارگیزاب مدرکین

 متسخ یم ولج فیدر متفر يم تهج ناب

 مس رنهب

 (هبقب)

 ماهدرک هاینتا هک مدش هحونم جیردت اما

 نون زیولتو لبقع یود ار دوخ ابو ملاع رد لناوجو بلفا لتم و درک

 تای و د یراب تب هکساات مدب هچم امپیس هدر

 ادمدوخ هرخالاپو متقان هار امنیس هب یرادیب ملام رب

 ددمتیاهملیف رد ندرک یزابانو مدند امتیس هدرب یور

 زادوشیم طوبرم نآ هب هجتآ و امتیس لاح رهب

 خاک ۲ ۱ هراب نیارد
 دنتخاتش ارم مدرم و مدت روهشم دی

 رکف متف ربم
 را ملبف شابث هاگتسن و یرادربملیف نپیرون هلمج .دننکم یراب

نم ندنادانش رد هک دتسع ینامارتخا ار اهنآ هک
 ردو مدرم هب 

 دناهدوب رمل رم و دبفم راپب « میارب ثرهش بک
 شضاهنیا ناگدنزاس و اهنآ نویدم ؟ر ماینوتگ یگدنرر

 هنارلو زور یاههارت هدنناوخ یلیق دوم
 شاه الع نخا ناونمب نویزیولل زا یمیدق یام

 ؟ درک دای
 عارتع » ز ولت : اف ؟تسا مولطمیوخ

 رخا به شاهدنزاس نویدم .مدزم هک تسایتد

 یکادپپ یناجی اوت یم دریننوب زی رلف رکا دینک رکن
 یام

 سس ل زمرد رفن اهنوپلیم نایزص هک

 ۱ دئرواپترب مد و دننیبب ارنآ
 یورب "ثاجوگهجبرد كيزا رول هلس رب مواصت نیا و ۱

 ها هوشیم یکمنم هدرپ هو رپسا مهارم امیس یوناج

 حج وجه موج وجومج هجوم وجحوج»
 22و

۱۰ 
> 

 نامنراپآ - ۴ هراهش تلوزوریادتبا- تلودهزاوردمارراهچ یناشن نگه
 ۷ رشن

 ۱۹6۷ یتسبقودضع هرامش - ۸۳۹۹۷۱ نفلت ۱ 5 0 / - »هچ

 نت ی

 نایتسلاگ - بازایتما هدنراد

 ناگدنبون یاروخ : رلنن ریز

 (موسدتسیپ لاس) ۹۴۴ لسلسم (دیردج هرود) ۱۳۸ هدامش
 لایر ۴۵ تبیق

 ۳۱۳۳۱۳نفلت ناربارهمیزاسزوارگ؛ زایگنر ربواصت و یگنر و یک ,لیف

 ۸۳۹6۱۰ - ۸۳۹6۵۰ نفلت كيفارگز امپاچ ! زا نتم و یگنر ریواصت پاچ

 یمب رک هلاژ و نیلبآ -نیرن :دلج یور

 یئاطابط زیگنادوش : طسدیولبات



 دا سرا الَ

 جادنذا ن تو ۵ ماودزا یم هکنیاهب هج رتاب ه اد نمو مينسه بوخ تسوت ۳ 2 ,دنناوخ دنچنآ زادعبو «زیپماک# (هیقب) وتو
 مراد تیاضر هداملاقول مهمایگهئر سون نما وب دوو جد ۱ اما یارج م رگ ۳ -

 ۰ هی .هنامیمص .و مهديم حج هرلن ِ

 لاعیان نم انا هشابم «قشم» نیس ره 4  ۱ , ۶ یادس یدمهش ۱ اجنآ 1 ۳۳9 قم رای - ریش سخت اریدع ما اهل ایه هیتاخ نیا دن تساپ رب ی!هلفلف مه لتم رد
 هک زور فیشاب نشمطم و ماهدشن قشام ک ِ حد تاج و 4 دی کنم ۹ ِ !مدش ءافا هیچ دروم ننا رد ام رظن ( . سخبد 2 ۳ ررزت 4 9 ٍف را یدایز

 2 هدازیلاو بس مچ 3 س هآ عیبذ و دنا ک

 ۳ ۱ را هک هرات دوج و ععوهطتم یاب شوگوگ تم رد یشح اند مه طاسوروس هساو هکنیا قم ُه
 یام مرمح تقلاخم تروص ردو : ات ور حس ؛ تب ست ی . فو ۰

 ۳ مس اتاق ی ۳7  هیادا مت هب

 دوج »سس 2 مزادگیم دانگ ار امنآ مامل مایرثه و هک تسا ممه «تسه.هچفآ . .دندرپمهای ودنبا سس ۰ - هسوک طقن لومحم قباطم مه ی
 ٩ یرادیچهزان راک هدازیلاد بوخ [ل مپ هب مایتحا دراد دوجو هک هچنآ و و7 ر انشا هرهچ ات منکیم وجنسج داگو
 لاقتخاهلب ودناک هب .ناکانک - هدازیلار تسین نآ ندرک (هبقب) هناسفا 1 رثا هم و هدنارخهزوریف هک 0

1  ۳ 
 «*: رت ادخ» ملیف رد یزاپ لوفشمر مراد و شم درومرد رفن وب امش رقن 3 سس 7 اتسا

 یفسوبدازرهش + ینارهل زانهش یمارمعهب ٩ تسیچ جاودزا  نانانیب یهطبار چیه دیلوکب و .دینک 5 ۳۳ و 9
 و دوخ نینچمه :یم سم 2 ی لا تسد رد ار هعاتو هدمآ دو هدام آر د و مشاب افاو تسا یسدقم هنلک قشم - هدایلاو درادن دوجو . + رک « هزوریف ز 41 ِ ۱ د ش 0 ۰

 امنیم دنهررپ دیدج لابرس یارب . ًاطنا یسکرم هب دنوادخ یناسآ هب هک ميناوتیمنهت لماث ووطعب
 ام نوچ ميراد یاهطبار چیه میئرگب 0 ۵«09۰پ

 مامل 0 دیمیبط تسا یرما نو سا 6

 ! یئانثتسا ملیف كاب رد یئانثتسا درم كي ً

 ۱ رد طتف بشما همان رب ۱

7 

1 
0 

 :رد طقف بشما همانرب

 لیورتم
 9 نا راکتبانجسا ره و ف وخ رب یایند زا یملیف

 یزد. کتب نای 1و

 ها
 نایاگنیامج

 ات ای ی ای 1۳۳۹ 
 

 تست ۹

 ات ار ار اد

 امشس هراتب - ۱۳۸ هرامش - ۳5 هحفص



۶ ۰ 

 ۱ ؛ تحتیاپ یئامنیسهو رگن ی رتب وقبشم| همان رب

 نیگنرد- نوفسیت - انیاس - ناریا - كایفیساپ -لاس وین وا

 ی ددونوراک -سیلوپسرپ-وک انوم -نامک
 دنک ی ماپب اغوغ اههداوناخ هدر :

 ی + عوع اههداوناخ هدب زگ رب ملیف رگب دراب



 رتبوخنآ چین و دو

 ششوکهکماهدیتش :
 نتخاس ته جرد رتشیب

 یبولطم هحیتن زچ یه +

 رکد هتبلا | ماهد.دن یژات
 ,تسا بلاح رایسب « ارش

 دوش هتفرگ راکب میحص

 :تعاددهاوغ دنیاشوخ و
 یکینکت یا هتیمز دد

 و دنریگب یدج اد اهیئاربا * ی
 دهد ناشتلاخد ملپق_نتخاس ٩

 یزومآواک ؛ یشزرما یاه

 دهاوض یلاتخرد میاگ ۰

 لبام ناندوخ امش : امنیس هیات
 یزاس هلرتشم یاه همانرب رد ت

 تروص ردهک مناتعب لب
 وزج ؛یناریا ینانا یوریت قتل

 شورشزومآا هک ارچ محاپ 3

 هتفرشیب كينكت اب یئانشا و ورک
 تّکن هدنزادربرد دناوتيم

 یزکف ,یلو + فشاپ یدنمشزرا
 هکنیا تسا هدرک لومشم

 اب یوسنارف زاسلیف كب مو
 یارب یتادتج نادیم ام هب یب

 و دهدن اه هتخرمآ ندرپ راکب و قتل
 مهو نانکمه اب اهنآ هک تسا

 ودنبایب رانک دنناونب رتهب دوخ يا
 ام تفایرید یلاناوت هب ح

 نم هکیلاحرد ۰ دنشابن نییشوخ 9
 نایناربا یریکارف دادعتسا

 رد اهل دادعتسا نیا و تسا یو ۱

 و ینمتسروما ردو تسین یرکیزاپ 4
 تسا هدیسر توبثب الماک زین یکیژولوت

 دارتشم ملیف نتخاس هکنیا رخآ | ۳
 و یلاریا لماوبنتفرگ یدج ۰

 بوحرکف ؛دشاب یراذگ هبامرس

 كينکتميرس تنایرد, هب هک تسا یرلوم

 .دش دمو
 یلامنیسترهش هب : امنیس هراتس

 اباه یضعب هک یبومع طباور و ميزادرپب
 «یتافیلبتلماوع زا ندرب دوس د
 و دناهدرک ابد تس دوخ یارب

 هاهینیمز برفم زا یرایسب
 (یهورسک .ياه :هناسو 8

 دوخ یاهملیف شورف نماض د
 هنیمزنیا ردامش هک مينيبیم اه ٍب

 !دینکیمنودباهدرکن یراک یاهیش
 یزبج ریثات رکنم س : نایریصت

 اد شمسا «ضومع طبا
 تاناکماو هیحور  یلو م

 یوس راو مرادئاد اع

 ما هلازا قّیرط را هک "متیاع رتشب رگید
 طایزا ؟درم اب

 زا هس دو نت رارف رب

 ده لنوو تالیصفعت و سنع قی رط

 تداع نا هب هک تفگ
 هکیلاح ر ۳

 ی زا یریگهرهب مسسیس نی ۱

 تسا میاد
 لومعم : هیشاح  قبر 0

 طابنرا ب هیو مند ی

 یام دررب وکنپ ر حر هن کا ؛ رناش رد دوجوم
۱ 

 هاب ماوم قوح اب یتاهغینت و ی
 تسا راهم نم یرتانت

 نینچنفگ نيا زا : امنیس هراس 6

 دنج نوچ مه امش الامتحا هک دیایمرب
 یرتمک تبفر «دیدرب مان هک ینادرگراک

 هک مه دیاش و دیراد امنیس هب تبس

 «دیشبدنایمرتاثت هبیکشیمه تعجارم هب

 ندنامیفاب ؛منکی م روصت نم *کیلاح رذ
 نسبا قیرطزا طابترا داجبا و امنیس رد

 شرتسگ ناکما بیس هب « ینوداج هدرپ
 رتوکینناتنارادتسود و امش یارب رتشی
 رثاثت زا یئاهن لیلحت رد هک ارچ « دشاب

 دنچرد نامزمهو تشادرب یبک دوشیمن
 ۱۰, داد شیامن ناتسرهش

 زالترد هشید متفگ رگا * نایریصن یلع
 و دب یرتاثت هناو تشپ مروظنم * مراد

 زایبامتیسبپ ملیامنو ؛ نآ یونعم قئالع

 رواب امش نوچ مهنم یون و تسا هیدش

 طابترا دوشیم امیس قبرظرا هک مراد
 رفاشهک درک رارترب مدرم اب یرتعیسو

 سپ زره نمو ؛ تسا یگدرتسگ نپا دناف

 رد روطب هک نیا هب یتح «واگ» ملیف زا
 تیلامنزاارامنیسومدرگ زاب رتاثن هب تسب

 رماهدیشیدنابن * منک اهنم میرته یاه
 امنیسژا رتالاو و رترب ار رتانت زین رگره

 راک رهوج منارلایف هک ارچ ۶ ماهتسنادن
 گ, زاب تهج زا تواقن اهتو تسا یکی
 هک دز. یصاخ یوتعم تلاح رتاثت .هکنیا

 هدزز هک یاهحصورگاتامت اب هحاوم رد

 رغثیب رکبزاب ۰ هطساوالب طابینرا و تسا

 هحتنا رگید و . دوشیم هاّضرا امنیس زا

 هتبمزرد یتح « منک تواضف هنافصنم رکا

 هک تسا هدرب امتیس نا مه یرتاثت راک

 نارپا كيدرثو رود یاهرمش مدرم هب ارم
 یگد ر:سک و امنیسسس هبو تسا هدناسانت

 نص یرتانت ءارحا هگ تا دآ هژیو

 هحاوم لابتا اپ زبث «ماج تبرت» التم رد
 مدوخ زا لبق مياهملین هک ارچ « دوشیم
 اعرهت گیدو رهش نآ هب : رناثت هنحص و

 دناهتفر

 ناهچ یامدیس هراپرد : اممیس هراتس 8

 یلالط یاهلاس دارزب یاهلوف طوقس د
 یامنیس اپآ ؟ ديشیدنایم هنوگچ دوویلاه
 رهقهف هبدوویلاع طوقس یب رد زی ابورا
 ٩ دوریمن

 یاهراتسارپوسواهنب طوقسدروم ون -

 یلو ما.دیق مه امش اپ ناهج یامیس

 ودیو.ا ناوج یامتیس هک منکیم روصت
 دومص و تسا دشر هبور : ناهج

 و سکس ریلات سپ :امنیس هراتس 8
 امنیسیفیک لوزن دذار هناراک و تنوشخ
 !) دیرادن لوبق

 امسیس هنافساتم «هارج : نابریعن یلع

 هدنزاد زاب لمارپ نیا برخع ریلان ,زا

 دوشیم یلو « تش هدنامن .ناما دد

۱ 
 .هدرکت سرد مردام . تسا یگتوخ تبرش

 هک درک یراتناب و
 ار هوخ اینیس دیک زنا

 ردو .دناهرپم یتواجن لماو* ب
 ۷ ردعک اوچ < .دنامیم مدیر ش

 دمو دم دووفآ رد : "امت هاتف 8
 ؟ .دیراد یاهدیفع هچ امتیس رت یسرب

 هاگ ؛ .دیشاب هدرک تشذ رکا هکنیا مروقتس
 دوشیم لومعم كيتنامر یزابفسم و ی
 لوغ تاناومح « تنوشخ و سکس هاگ و

 لیسرمزول نیمز و «ههروسانباه و اسآ
 زایصاخ عون وا دج زارع هصالخ و

 راناگدننک دیلقت لیسو دنکیم لک ملیف

 هک زین ناربارد امو . ربزارس " ی

 دوبندروخ یزبس هرود « مياهدوب دهاش
 تبون دعب « یزید و رایخ و تساب و

 لهاچ دعبو ماقتنا و دش سومان هب ژواجت
 یبرضو زاس یاه هفاک و یزاب لهاج و
 هب ایسآ و ددرگیم هک یرود هبالخ و
 ! تیون

 هتلسنباهنافسانم هلپ ؟نایریصت .یطع

 هاگدرک ر یاهبیس زا و دراد تیمثاوزپن

 یامتیس دروم رود ,یتح نیا امتیس ماگ
 هلمحنازا هک .تسا قناس زین دراگناوا

 یلو «درک هراشا سکس خوسو هب ناوتیع

 و ثمس هک .تسا نیا رد یناغ دیما

 نادنمرته شرک و تسا ناوج امتیسرتع

 دنربب یئاچی هار هک دیما نیا و راپس
 هک یروش نامدوخ روتک رد هو و

 و ددرگژاب «دبامنیم هنفر تسد زا رظنپ

 ورماهک لالتما هب هچوتو دیلقن زا غراف

 مدصاپ «تسا جیار یتاهج یدامپا رد
 و دشر ایو دوخب دوخ مدرم لابقتسا

 ی
 درب یمیمص و بوخ یامتیس همسون
 ورا دیماه اس

 .لورنادیما هب : امنیس هراتس 8

 (هیقب) بش راتسرب

 : تفگ و درک فراعت وتیم
 . مرادن لیم -
 ؛ تفگ هرهز

 یمارتحایتنمبدبراد نوتفرح نیااب -
 دوخبورشم ناویل هرهز هاکنآ .دينکیم
 : تفگ و دیشکرس ار

 . دینک لیم مهامش -

 هدزن بورشمب بل لاحب ان هک وتیم
 اب هتخیآهکاد بورشع ناویل « دون
 :تفگودبدنخ هرهز . دیشکرس دوب تبرش

 ؟ ناه « دوب هزمش
 : تفگ و دز یدنخبل ونیم
 .. هتبلا -

 .درک تیحم «ب عورش ونیم سپس

 ار دوخ فیلکت رثدوز هچره تساوخیم وا
 دوبرظتنم هرهز اما . دنک نشود هره] اب
 هرهز دوش رهاظ ونیم رد بورشع رثا ان

 دنروخیمنپورشم هک یلاهمآ تسنادیم
 .دنوتیهتسمهدوز یلیخ عفاوم هنوکنپا رد

 یاربشیگدنز ءراب دد هک دروطنیمه ونیم
 درب ساسحا مک مک« دژیم فرح هرهز
 ندرکت یحبم هبردافو هدش تسس شنادز
 جیگ دراد شرس درکیع ساسحا ۰. تسپن

 | :وبن دوخ لرتنکب داف رگید ونیم دوریم
 مدوب هدش قمری و تسس پیجع شندب

 مس

 : بشما همان رب

 ۱ ,هن وطیشیزال

 هن و وب دیزام
 بورشمیتسمرپسا ونی هدید یتقو هرهز
 :تفگ و دز یدنخبل تسادش

 زاوراهمفو درد هنووتیم یتسم طقف -
 عقوم نیمه رد. .دیدنخ دمبو .. هرپیداپ
 .هیسرتیاهظحلهرهز. دش دنلب رد یادص
 . دشاب هدمآ تسا نکمم یسک هچ ینعی
 : دیسرپ و تفر رد تشپ و دش دنلب

 7 هیک-

 :دمآ مالغ یادم رد یوسنآ زا

 ء. مالع متسه نه ». هرهز نکزاب

 لاحشوخ مالف یادص ندینشزا هرهز
 :تفگ و دوشک اد رد هلصافالبو دهش

 .یدمآ عفومب هچ -
 : تفگ و دبدنخ مالغ
 .. هیئاربخ هکم -
 دتفگ هرهز

 , مکب تهب ال این « هزآ -
 دراد هنایا

 امضس هزاتس ت ۱۳۸ هرابش ۴۱ هحفص

 ۳ ی 74 ظ



 ناوجو دمتسم یاه هرهچ زا یک 8

 را! هک دراد مان «یدیحا ریک ۱ امتبس

 یرثهیاه,تیلاعف روما رد یو هقباس هب
 .میروخیمرب یو را یرا! هب میدرگررب 1

 طسوت هک هناناوج یابتد» مانب یملف
 اب «یچناسا رخ زورهب» مالب یناوج *رهج 1

 امتیسبدنمفالهو وئ هرهج یاهدع تک ر ش
 شامتبزوته یللمباتب ۸۶ دوب هدش هتخاس
 هب «یدمحاد نآ زا سپ تسا هدمايل رد

 یاه ماس یئویزیولت لابرس ود رد یزاب
 گرزب دنام ظفاح ادخ» و «طوتس

 اضراادوو تسناوتن مه اهنیا هک تخادرپ

 ندند یارب یو هک دوب ورثبا راد دبامن

 داوتیان دیدرگ اپورا یهار امتیس هرود
 تیلاعف هب رتهل یتیعقوم اب نآ زا سپ
 لاس چنپ زا سپ نونک امه یو . درادرپب
 ؛امنیسهرودندینارل#ز اسب ونطو زا یرود

 هجون درو هراب نباو هتشگرب ناریا هب
 یو اما تسا هنفرگ زارف نازاسلیف

 رثلتزا ندوب بلاج تلمب ار تاداهنشیپ
 اب اب دراد میم و تسا هدرگ در یو

 راکب امنیس رد سب نيازا یریگیب تیلاعف
 هتادرپ

 امتیس هزاتس ب ۱۳۸ هرامش تب ۸۳ هحضم «"

 ۱۳ و ۱

 ینقونآ را ن َ
 زا اما ..., دو رب هنورهدنخزاار همه دنشاب هکاجره اه هلاخز

 وب ذز وبارشوقدع رهش , سراپ هب ناشباپ هک

 . دشابیم

 ۳ ع جو ج عج عج عج عج ع ی جحعحم

4 

۳-۰ 

 تاب زوم پات

 ..اهتک رش هجوت لباق

 تی یتبل دوما رد هرواشم یارب

 تکر ش سیسان لیبف دا اهنکر ش

 هدامآ تارییفن هنوگ رهو

 نفلتهدامش

 امنبس ۵ زاتس

۱۹۵ 

 نفلت اب اهرهظ زادعپ اف

 دینامن لصاح سامل ۲۱

بحم ناگد نناوخیاههنا رت نیرتدیدج فرعم
 امش بو

 انشآیتیسوم یابند یاههلیدپ نیرتهزاتاب «كيزومپات» یاهتلک اب هاره

 . .دیوش |

 - ندرج ربوسبنج - ندرجنابایخ قاهتنا : كيزوم پات|
 ۲۳۲۱۲۵۵ نفلت رواد راوار

 (همقب) یتروص كانلپ تشگ زاب
 باعرابار لکشم رایسبتفرس ككپ زا یاهدیجنس راپسب
  یط رد هک دیامنيم رازگرب شندویاسرو زاجیا مامت
 وصوصخملحم زا ینروصالنلپهب فورعم یتشرد ساملا
 کارا یعسوسالت سپس و دوشیم هدیدزد هزوم كي رن

 كنه شیب وزولک هاگآ راکه ک دوشیم عورش نآ فثک

 . تسا ملیف نارگوجتسج
 ۱ ار وزولک هاگآراکتیمخش

 زاتسایروناکیراک عفاورددا و تسا هدناسر لایک هب

 ربچ رهن وهدمآایندب سنئاشدب الوبحاهک زمله كولرش یعون
 . دروآیم رابب یبارخ + دنژب تسد
 ,اد : سد "دا زین دوخ هکنیامن افاعم

 دسانشیمنار شنفایل نازیمو اهتیعقاد وا دوخ اهتتع

 .درادشتراهمومهف ویئآ راکنازیمزا یطلغ روبمن هشیمه 5
 هباب رب رتشیب ار دوخ یاهیدمک « دراونا

 ؛دراددوجو شتقایل تیعفاو و وا روصت زاهک یداطت
 دزولک یاهیراببدب .ميبوگب رتهباب و - دنکیم ان
 ٩ یتدوص كئلپ»ملیفرتار# زدراونا ۷ "یدمک ساسا

 تیمیمصد تفادیمهک تسه مه یناقحل هیهنیاابامآ

 بب رف شلئامخ نیمه یور هکنیاو شراک رد وزولک

 دوشیمیاهناهب و دنکی م یتاساسحا ار یجاشامن دروخیم
 .دسربیزوریب هب ارجام ناباب رد ید ۲

 )0 زدراودا

 بسه ,:



 گ

 زا یکی ه یوربت
 اریخا دشابیم امنیس

 یواوجوک هشيبررنهما
 ات یو تسا هدش دوگ دراو اهلی

 :مرخب اباب مریم یاه ملی
 دنچ دادرارف نونکامهو ت
 .تساهدیناسر اضما هب مه ار

 (4.2ب) ینتشا 2 ود

 یاهتخیدب . دینک مک ار
۰ 

 وشوج زا ترباد « اهژ
 رگید . تساهداتفا اهلاس نآ
 و لاحنج داجیا هب ینادت

 دحرس ات بورشم .درادن ی
 یثک هدبرع زا اما دروخیق

 دزیمآیمردناک رتخد اپ . تم
 یکعهک تسن قاتشم و توت

 .دوشپاچ اههمانزوررد ل
 امنیسینتشادتسود تالنیا

 «ماچیم میج» نانآ زا یکی قاتل ۲ هک تسا یگرزب ناینزرق 8
 یزاپ هبو هدراذگ شردپ یاپ"

 هفایق ظن زا . تساهتخادرپ اهملیق ۶
 «سج» هاگن زرط و .رهچ طرطخ و

 شردیراتفر رد هک یاهبذاجو ته ۶ زونهاما دربیم تهابش شردذپهب ب۶
 هو لج كچوک اروا دروخیم مشچهب

 نانامرهق لیف رد هک میج دهذیم ۱
 یایازمزا مه نيا : دیوگیمتشاد

 ۱! تسانتشاد فورحم رد

 ترپار رگید دنژرف رخاوا نیا
 یور امنیس هب «سیرک» مانب ماچیم
 ناتسبات» وا ملیف نیتخن تسا هدروآ
 لراک قافتاهب هک تشاد مان «(خرس
 مهاهزو رنیا و دوب هدومن یزاب ندلام
 هفایق رد ,تسا هدرپ رب «وکیر» ملق
 یناثنردپ یردلق و تنطیش زا ی
 شردب هب اقیقد هچ رکا . تو
 شردپ «راب رد سیرک .دراد تهایش
 : هک تبا تتس
 یارب تسه هک هچره نم ردپ» 1
 یهناشنوا « تسا گرزباتب كي لثم نم

 .تسایشنتال و یلوجهزیتس
 رد هک هچنآر طاخب مراد

 ۰ تخومآ نسب 1
 قو

" 

 نقآ

 "ك
1 

۱ 

۱ 
7 

 سوپ وجه نوح
 5 ی بیک کرج کج کج میکس کس جسم

 (هیقب) یئارسک یرون
 هدشاب هتشادن «ینراب» امنیس نیا رد

 ! تسا هلنان ه
 و قشعزاو نزب فرح تدوخ زا الاح [۲]
 ؟ جاودزا

 مرادنیتفگیارب یزیچمک مدوخ زا -
 ادیب یناتسدوخ هبتچ یفرح هنوگره نوچ
 شهاوخجاودزاوقتع دروم رد اما دنکیم
 لخاد !رمو دیشکب طخ ار شرود مکپم

 1 دینکن اهفرح نیا

 ایلاحب ان هک .ینازاسملیف دروم رد []
 ؟یراد یرظن هچ یاهدرک راک اهنآ

 نا رجنازاسملیف زا یبأت دنج زح هپ

 هبقن + ماهدرک راک اهنآ اب هک برخو

 ؛ دنرادن مع ار ندز فرح شزرا الصا
 1 نداد رظن هب درب هچ

 هک یرادن لد درد ناونعب یفرح []
 ؟ یشاب هتفگن

 رکا هک تسا دایز ردقنآ فرح

 ؛ميعدبهماداار اهئآ زا مادکرم میهارحب
 نیا طقف دش دهاوخ یباتک شدوخ یارب

 دشابپمسفدهونم هتساوخ < نم یوژدآ
 شدوخ یلصا ههجو دنارتپ ام یامنیس هک
 شتاقحتسا هک هچنآ هبو دن بک ار

 « یاب هتس دشابیم
 ؟ تسچ هدنیآیارب تاهمانرب 07

 مدیدچ ملیف ود شیامن رظتنم المف -
 «دبآیم هجرازاب هب تولراش» یاع مانب
 منیسپات مشابیم « طخ یور رفن ده و

 .دوشیمهچامنیس نیا اب نم فیلکت هرخالاب
 زا مرکشتمو یشاب ققوم مراودیما [7
 یتشالگامرایتخاردار اتتقو یمک هکنیا

 .ي مو مجمع ۳ و صد

 : امنیس رد طقتفبشمآ همان رب

 رسیاپما
 ! دنک یم بات یب هدنخ زا ارامش هک یملیف

 یناب رقفسوت
 ت ینالوطهقباس و هبرجت اب یاهشیپ رته

۳ 

 لفاحم رد هک ینابرف فسوب 8
 ۷۱ نسناج دیوید» بقل وا هب یلامنیس

 «تیصخشابیافآ ود ؛ همخپ « باتفآ غیت هلمجنم یرایسبیاهملیفرد نوتکاندناهداد
 یاهملیفیلیخ ورتنم ورتنع « نابیرف بش

 زاربلدیئول زیولتیاهلابرسنینچ مهد رکید
 لابرسو كيب اضر « كکنچ « ناتسکنت
 ؟و لابرس نبا» خرس هریج دارسا

 نادرگراک .تسا هدرک یزاب «هدش شخب رونسهو دناهتخاس ناربا رد اهیوسنارف

 ِ هدومن ینابرقاب یتارکادع لادرس نیا
 ترفاصشارفب ملیف كي رد یاب یارب

 و نازاسلیف یاهد ءزا یلابرف ۰ دبامن
 درادهک ملیف هیهت راک دثا تس دارفا

 ۳ سس ۳ ی مع مچ

 سس بم میس هی

1  
 0 هم ی

 یلاهندآ ریظنامیامنیس رد تسا دقتعم و
 تسد زا یاهدع یلد دنوشیم تفای دایژ مياهنومنبسک هنرجنتساهلاس هک نم لثم
 رطاخب وفتفرگ هدیدا ارام قح ناراکردنا
 هداشتسا یملیف رد «!! كانخ» انایحاو هبرجتیریاهمآ دوجو زانارکید شرافس
 اب نازاسملیف دنتسه هتلا .دنیامنیم لامباب ار ام .قح بینرتنیدب و دنبامنیم
 بینی هلوگچیه هک یاهبرجت ابو هقباس
 قحو دنیامنیمن اهشرافس نیا هب یرلا
 .دنریکیمن هدیدان ار هقباساب یاهعدآ

 .گاس افتاب اد ینابرف سکع رد
 یاقآ ودلا ملیف زا یاهنمصرد یدرولامیا
 , دیلامنع هلتحالم « تیصخش اب

 امتس هرات - ۱۳۸ هرامش _ت 4۳ هحفص []



 < یسوو پش
 میاعتل رشاب هح _ملپف راکسا لوسحم

 یمانممناف نادرگراک - ایروتکیرو یماقب

 دایصزب ورب تک رشاب

 دایص نادرگراک - میفش ونیغ

 ام یتشع

 مایب لوصحم

 
 بل رشاب هیشمج تخت ل 4

 نادرگراک - ابرا دیک و یتریح -یلررل

 یابیش دیشسجح

 یقرف زیزع
 مچ ونم ثث رش اب ملیفاسراب لوصییم

 رگر کره هدبرف و رویق

 یرهاط دارج

 راک دایوبع

 وربتک ملیفاس لرسحع

 تر دنادرگراد دریا و نادراک ۳1 هر نک

 مدادناز مالغ
 میطمكلم تک رت ملیف اب لرصحس

 اضا » رگرا یردان جریاو ناحرم

 یفطص

 ارحص نیحناف

 تث رشت ریمل لرصحم

 ۶راک لالح ر انتسجو - یدروتامبا

 تسش نیرزنمحم

 دابرف
 تله اپ منب نینباچ لرصحی

 امنایسانپمنادزکر اک -نسوس و یخباتم

 [یگنرا
 هلت زا رارف

 نسک رشاب زملیف وگملین لوسحم

 - رفولیئر یدیشر دواد - یقرلو زورمب
 مدقم لالح نادرکراک

 بوط

 یرآ وب دوتسا

 ویدروتامبا كيپ اهر * نارگب زاب

 یچلامتسد سایع نادرگراک - ناجرم

 ساصف
 ملپ ماسج لرصحم

 یدوپ.یمیطمكنم رصان :نایگی اب
 یمطافماظنا نادرگ راک شوگوک ۰ یلانب

 (یکنر) .دبط یم * یارب اهلف

 ازالب ریدرتسا
 یدرپ,یدروناسا كپپ * نارگب زاب

 یمطاف ماظن : نادرگ راک . لانپ

 قولو رهچرنم

 ملیف نیدورف لوصحم
 یدر .یعیطم كم : نارکراب

 یزلربش دیحا : نادرگراک , ماکتوخ

 طول
 مایب لوصحم

 راهم یمیطم كلع نا رکیز

 یزبورب ورسخ * نادرگراک ران

 (یگنر) ینوشی هام

 ملیف سزاپ
 یایصر -نیدلارحف ریما - یر

 ممشخ هاگدامس

 هدنهدیمهیده امنیس هراتس ناگ دننا وخهب نادنمرنه

 : هتفهنیا

 الط د:+ند رگ تاب

 یرب دقنی رسنهب ده

 ملبف سآ
 نیرفآ . یعیطم كلم : نارگیواب

 بیرت روپاش :نادرکراک .

 (یگنر) هناخدور یوسنا هلک

 اس ک
 بوت یلیقامس

 زلف وکیلین
 نآوغرا - یرداف جربا نیدرف

7 
 دنخبل رازع درم
 ملیق ابرو

 یاهزاندادرارف نیرضن . مياهدید «رادیارس» ملیفرد یکزاتب اد یریدق نیرست ۲7 جریا - ماکتوخ یرز - نیدرن
 زارفرب» هب موسوم نیدرف هزانملیف رد ان هدیناسر هاضعاب نیدرف اب زین یمساب تكمایس ناذرگ راک

 ۴ . دنک یزاب دزد كب یارجام
 کارب .تسا هتفرگ رظن رد امنیس هراتسناگدنناوخیارب الف دنیندرک كي نیرسن ییال رسن
 استپ گودنص سردآهب و هدرک رب ار رسیز نیو دیناوتیم یو هیده تفایرد  یدرسکیماک - الیهس - نامرآ

 4 1 , . دیئامن لاسرا ۷ هدازتتمص رپم * نادرگراک
 (پوکس) هکر عع

 ی و دق ۰ وسن هل دهن وک ۳ صص
 2 ن ور نب یریم - نیهش - ینتسر جربا

 لا گدا وناخ مان زیان هل ناطعش دس مت ۳. ث ان
 1 5 بس ین .د

 2 5 مر تب |صوثآ. كنارف :دروئامیا كبب
 ِب وکاس نا ی و

 5 7 ۰ رسم ۷ نایظعاو : نادرکراک
 دو ۱ شر سم لو ح ز (اح یلاق نشخ نادرم
 ۳, ۸ ۱ )277# ملیف ناگرهع
 ی : بس  یلیل ۰. عدع ماحرا . نیدرف

 امتس هراتس بس ۱۳۸ هرامش 1 هحفص 7

 ریهز راس نادرگراک

 (پوکس) نکفا درم ناب روطاچاخ یفار هیده هدن رب

 ؟پمایسوب زیزع هدنناوخ نيا هیده یارسب هدیسر یاه نیوگ نام زا [] 1 یک

 دهتفابرد زاارلم  میتسه ناشیالمان ناونمیزسمرهمار زا یناهبهب نسح یالآ یو 9 ِ ج / ی ۰ اه و دش تسپ ناشبا سردآ هب . نایروطاچلخ فان هیده ۳ اه اب نادرگاک
 . دنزاس علطم دوخ ,دندیدرگ باختنا هدنرب



 ملیفشرا زگ هیشاح رد یئاهف
 میدوب هتسشن كنرفرهشامنیس یابرت ٍ

 زی ورب» نابانج زیزعناتسودتبحاصم
 - ميتفرکیم هرهب « داف 2 3

 یگنتلدراهظا و دوب امنیسزآتبحص لومعم ق
 رکیدکنباهب .دیشک تیحصهک - بوخ یاهنیم
 رهو درادن ینتفک یارب یاهزات فرح ۱

 -ارارطضا - دهاوخن هک مه دنچ ره یژاس

 هدش هدوشک البق هک یلاههاز هب راک قم
 . دوشيم هدی
 عوضوم یاهنکنهب هراشا اب « دافص»* ۰

 نیاردمنزیمسدح : تفگ و درک ضوع اد ٩
 اهن ام « دناهتسشن اجنیا هک یعمج و.

 امنیس هرابرد یدجروطن میداد هک

 داتفرو نلاس یاوه و لاح هب هچون ۷ب لا"
 رکا اما «دوبهدز یسدح نینچ اجنآ نا

 بیرقتیرثک ۱ هک مینک لوبق دیاب میشاپ
 دن ریگیمن یدج ار امنیس ام نایچاشامت

 ردودنسانشیم اد ندید ملیف زا روظنم

 یمیاهزیکنا عون ره نتفر امنیسب نا
 نیمهیود دبا ثو - امنیس دوخ زج تفای نا

 قنالع و هیحور تخانش مينيبیم « تسا
 -تسا هدش یاهلئسم نارگامنیس یارب اه"

 هرابکب یاهدننک عناف لیلد هنوعچیه نودب یذو
 و دوشیم هجاوم یاهداعلاقراخ شورف اپ ی

 ناطلستساوخبم ههک یدرم » ریظن یملیف

 نیرتیوفزا هک شیراجت لماوع مامنا ۷
 یاهداسیلیخ لاپقا اب هدش هتفرگ راکبدوخ ی
 اهیلیخ زونه - ؟ ارچ هکنیا و - ددرگیم وربو
 هجوتاب هک یلاحرد . دناددنام شیارچ یامعم رد
 رایحیسو شخب منکیم رکف « هدش رکذ درومه

 .دشاب نشود نآ

 ام و ۳

 زدراچب ر كبد :یهتخاس
 یاه تیصخش «لمج زا « یصوصخ هاگآ راک

 یامنیسزا ۱ یاهرودكيردهک تسامنیس پوبجم و هاب

 دنکی مادیپ یاهداعلاقوفتیمها ۲,۰ یاه لاس
 . دسریم دوخ یلافوکش جوا هب شیام

 یصوصخ ناهاگاراک یاهینارمکح یدرود
 یارسب یوحنب امنیس هشيمه اما هتفرگ ناباپ

 هاگدنچره و تسا هداد ناشن ار دوخ یگتتلد
 یاه ملیف اهنوبدابنیارسک .دنکیم ناثازا

 9 اهنآدوجوراهظایارب یبسانم تصرف و

 یتروصكنلپ تشگ زاب
 زدراوداكيلپ : یهتخاس

 امنیسهب هحیرف شوخ زاسملیف نیا عقاو دن ...
 . تض هتشکالب

 یبایمک یاهدادمتسا «امج زا ۷ ژدواودا كيلب

 یاهراک دیلوت و هیهت متسیس رد هنافساتم هک تسا
 هدشكلهتسوهتفر رده نونزنولت و امنیس یارب یشیامن

 تساهتشگ لیامتم یدج یاهملیف نتخاسهب هکنیا رتدب 3

 هک یلاحرد ( ناک- یشحو نادرگلد - یلیل ثانیلراد )
 نا تسا یصاخ یدمک یعون هئارا رد وا راک یگژیو
 عفاد ددنبا 3 دریگیم ماهلا امنیس یتنس یدمک زا اد
 .دشاب دناوتیم مه نآ تمرح زا یرادساپ یوحنب

 هبرجنهبتسد« هلوزب هقباسم » ملیف رد یتح دا
 نوتراکیاهملیف تداوحد قطعنم هیاپ رپ و دنزیم یمیدب
 تسازنط زا راشرسملیف نيا و دزاسیم هدنز یامنیس كي

 دنارظ د یریوصت یاههلدب لابقتساهبای اجهباچ هک
 روهشم یاههنحصابو دوریم كيسالک یاهیدمک ساخ
 (۱۹۲0) دریگیم زنط هب اد دوویلاه یدج یاهملیف
 (۱۹2۸)ینداپ ملیفاب هنیمز نيا دد وا ششخرد نیرخآ
 نودبتسا یربوصتبا یدمک كب هک - دوشیم نابامن
 .... لامها و كنرد یاهلحل

 یسیلپیدمک كي« ( ۱۹۱ ) ۰ یندوص كنلپ »
 ارسکت سهمهامنیس عون نیازا یلماک روناکیراک تسا
 وبیقعتوتفرس ربظن یسیلب یامنیس هب طوبرم لئاسم

 وسسوترکد یاهرهچ رایشوه د روسج هاگاراک كي دوضح
 . دنراد كحضم

 یبسانسناهب ملیف نیا ریذپلد ناونع و نومضم
 زاهدافتسا اب مينيبيمو دوشنشومارفنآ یهرطاخ ان دوب

 دوشیمهتخاس ینروبمیگنلبتکر ش اب نونراک یدادمننآ
 ناملیف اب یکتسباو هنوکچیه رکیدناونع زج هتبلا هک
 , دن رادن

 «یندوبكنلب » ملیف تیقفوم هب هجون اب لاح
 هاگآ راک هبرکیدرابو دنیبیم هیهنمهارنآ تشکزاب زدراودا
 یارجا رادهدهن# زرلس رتیپ » هک دروایم یود وزولک

 ,تسهمه زد را ودادامتعادرومهکی رک زاب - وب وا شقل ۳

 اصن شیب وهک « یندوص كنلپ » تشگزاب رد

 نامه اب - تسا هدش هدید الرادت راک «بلوا لماوع |

 وزولک» هقالع نآ و توافت كباب اهتنم اههناهبو هزیکنا

 كيلب«روظنمهتبلاهک - تسا هناراک نونف هب ملیف نیارد
 یامنیسنتفرگ هرخسهب و نتخادناتسد نآ زا « زدراودا
 .تساهدشيبارومدرک لک یخایاهلاسردهک تسا یاهلاراک

 و# نکشب دنزب » یدمکزا هدافتسا اب زدراودا
 یمداجیا یحرفع تالحل هناراک تاکرح اب نآ نتخیمآ
 تفرسیهبعق یالبال رد هک اههنحص نیاز ۱ ادچ .دیامن

 ریراودا - .دنتفایمت اج یتسرد هب ینروص كئلپ ساملا
 -یمنناشن دوخزا یاهزات تکرح ملیف یاههلدب ارا رد
 - یم یرادرب»رهبدوخ هتشلگ تایپرجت زا طقف 4 دهد

 یاجب داوید یوت « دزولک ۸ نتفدیضوع ریلظن - دیامن
 وردعیرس ندشزاپ اب و دوش جداخقاطا رد زا هکنیا
 تینابصعای- تسا هداتسبا نآ تشپ هکیسک اب شتباصا
 اوزولک» نتشک یارپوا نونچ هب رجنممک سیلر دیدش
 . دوشیم

 رگید« زدراودا كيلب » هک دسریم رظنب لاح رهن

 یاههلدب قلخیاربار هتشذگ یاهلاس قوشد هلبصوح نآ

 رکیدراب وا هکتسنیامه شلیلد نیرتراکشآ و درادن بان
 یاجب.تسا هتفر یرارکن نیماضعو تیصخش كي غارسب
 .دبامن روج هزان یاههناهب و اهمدا هکنبا

 وقیفد شیام ادتبا ۰ زدراودا » ملیف نب ارد

 (۲ هحفس رد هیقب

 ء.. دون

 دراومنبا زایکی زین « دنمتردف » ملیف ۰

 دنومیر هک « ولرام بیلیف » زا یلارجاماب - تسا
 , تسوا قلاخ رلدنج

 یبلاچحرط شبسانم كيزيف اب « مچیم تربار »
 شنامنب ار هلصوخیبو هتسخ یصوصخ هاگآر اک كب- زا

 ودبامنیمظفح اب ملیفثشک هک تسوا مه و درادگیم
 تشادربوهصف هنرگو - درادیمهکت ملیفا ار رگاشامت
 نآ ددام لومم قباطم و دنراد فراعتم یدج زاسلف

 يسلصا هناهب 4 ميتسههجاوم ایزو زومرم ینژاب زاب
 , تسارجام تفرشیب

 هدنکیم دوخ ریسا و دینرفیم ار ولرام هک ینز

 ارجامیاهتکرح ۵ مليهنادرمرتشیب هکلب ولرام طقف ه

 نیارد قشع دنتسه نز نیا زومرم یاههتساوخ ریسا

 شندوبیریثا تهجب اما درادانشا یتیفیک هچ را ملیف
 زاربایدرم بناچ زا هکنبا اصوصخم - دبامنیم بادج
 ساسحیهیحور اب شیرهاظ تبیه و هلیزیف هک دوشیم
 شندرمهلاقشاع و , راد یبرفداضتوا فیرظ دایس بو
 زاسلیفاما - دشابتسناوتیم تسه هک هچنآ زا رترلوم
 هسگی لاحرددهدیم ناشجوت هاداح ٍ: !رجاعب دتف

 یلافوکشومسجن یارب یبسانهیاههناهبوتسرف هدنسبون
 ۰ دروآیم شیب نشخ یاهمدا ساسح یهیحور

 مههدش كنتلد نارگاشامت یارب ملیف نبا لاح رهب
 زومرمیارجام ثي ود ۷ دشاب یبسانم تصرف دلاونیم
 .دشاب ماگمه یصوصخ هاگآ راک ولراع اب یسلب
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 دوخ یاه تیلوئسم هکنیا يارب
 هبتسد .دیهن ماجثا نسحا وحن هب ار

 تیففومیلو .ائزیم یراد هساد هژرابم
 هتسمزرن .تسایمج هزرابم نیا رد امش

 یاههدمومب رگ؛یلوشانز ییدنز اب یفشع "
 دروم صحش تداس ؛ دمنک افو دوخ

 هلرد یاربد دینکن كيرحن ار نانفالب
 ساسحااقیفح ۰ دیشوکب وا یاهساوخ
 دلوتم رانک ون هدر دیهاوخ تاافس

 .دینکیم یلاحشوخ ساسحا هام دادرخ

 یاهدیماو اههشفن هپ محار رتمگ

 جا دی: تحص

 امش .نیبیاهللس دیه

 نا رگیداب
 ناسا زب زعو

 دیشاپدرسنوخ ورویصرایسب+ دنکن

 درجم رک

 رد درشبملماب ,یلاح تافالع

 دیراد شیپرد یرب بلد

 دیتتم

 دب رپکب حاودزا هب میمصت اگلیدرن هدقبآ

 م به روح لماک مهاعت ماع رهم دل وتم "بم

 روطبیلو جیردتب امشیلاعم مس  تشای

 دوشیم رتمب مفعن

 عهماجنارد طقف ؛ دینک داتفر دنکیم
 یکلصوحیب . .دیهدن جرخب هاجع یراک

 ناندسباع هاوخلد هجبت دوشیم تثعاب
 هبنج طقف تسا یتدم هادساتم . دوشن

 .دبریگیع رظن رد ار زیچ همه یفنع یاه

 یارب یاهثالفع لح هار رتدوز هجره
 . .دينکادیپ ناتیگداولاخ لئاسم زا یکپ
 ,تشاد دیهاوخ مهافت هاعرهم دلوساب

 زا ارمابس زاکفاو دیخان یعم

 هارزب اد لئاص دیک جراخ دوخ زمم

 ماک باد یگدنز یروخ همه ابو دن
 شیپ یاهلئسم ره دی زاسن حس دوخ

 مهافت ناتیگدنز كبرشو امش نیب « دب

 ژورب ماگنه . درب دهاوخ رارترب لساک

 لرتنک اردوخ یاه لمملاسکع « ثداوح

 . دینک رکن یقطنم « هدرک
 دینا وئیمات .تشاددیهاوخ مهافت هامرذآ

 دلوتص ان

 - هینک: یرادوح ندرک تجحب

 هارزبیاهفده هد دیهاوخیم رگ

 لوبما قط رب ار راک « دیناب تسدوخ

 !ردوخیاه هشقن « دیهد ماجنا حیحبع
 یلمعدینادیم حالص ناندوخ هک روطنامه

 دارگنارکید یاههتفگ ریثا تحن و دینک
 هار یگداوناخ هللس كي یارب دب رکن

 یشوخ تافوا ۰ درک دیهاوخ ادیب یلح
 توعد.دینارفکیم هاعدنفسا .دلونع رانکرد

 دینکنراتفر یروطیلودبربذیب اد نارگید

 . دننک یئوکدب نانرس تشپ هک

 رثگا هک دبوتبم هج رنع شدوز

 اهت و .دنتسه ساسا یب امش ياهينارگن

 قس

 تبالناتیگدنز

 تسامش باصما ككيرحت ناشر

 كيرگ هب ار دوخ تبحمو

 هب .دیرپ تل درح زورم تم

 دلوتماب .دینکدامنعا دوح یمیدف ناتسود

 تشاد دیهارخ مهافن هام تنهسدرا

 « دیتسم للنش لوبت هی.دسم هقالع رگا

 رد اثیئثد دینکپم ثفاپرد یداهنتی ره

 دینک هدلاطم شاهراپ

 ۰ دوخ یلعف تیمقوم دوبهب یارب
 . اد دیسهاوخ (اجنا یتشم یاهراع

 نیمهبو دنوشیم قشاعمد هب مد اه درجم

 اب .دننکن جاونا زگره تسا نکیم لیلد
 دیهاوخ لماک مهانن هام نیهب دلوتم

 دوخ لزنم یلابیز هب رتشی ۰ تشاد

 تیعقوم« هدوهیبیاهجرخ .دینک یگدیسر

 . دنزاسیم هجاوم رطخ اب ار امش یلام

 دوشیمنیک دن اعتلوهس یسیففوم چه

 ۰ دینک ششوک رتشیب

 یگتسخ ویگدرمزب ثعاب دابز راک

 هوم امش و حنرفت رکف هب رتشپب

 شمارا , دیشابدرخ تمالس و ثجارتسا

 درادامش رانفر هب یگتسب هداولاخ طیبم

 تیحم رتشبب دوخ *فالع دررم ضخش هب

 ناتئارب رعذب دش یاهداقتنا اسدیک هحرتو

 هامبد دلونم اب رتشپب هدینک ربگلد ار

 یدنچ « یلعف تالکشم . دبنک ثرتامم

 نیرتسکجوک زا
 .دینک تر تلل رتکادح اهداش

 . دنوشیم فرطرب دم

 دهاوخ ربردیئاه رسدرد الامتحا قشع نیا
 لماک مهافت هام رهم دلوتم اب .تشاد

 دوخ تمالس بقارم رتشیب تشاد دیهاوخ

 یمسق «دبابیمشیازفا ناندمآ رد .

 دینک زادنایب ارثا را

 دیشاب

 ربهناتسود یفیرطهب ار اه مهافن ءوس

 یفالتخاناتیلوشانزیگدنزرد . دینک فرط
 لرتنکا ,دوخیاه لمعلاسکع «دنکیم زورب

 دیوسیع یلامیشب راجد ادعب هثرگو دینک

 یداش ساسحا دامدادرخ دلوتم راک رد

 درنکیمسوخ امشب اهینامهم رد دینکبع

 لئاس . دیشاب دوخ هب دفن زرط بفارم

 رث ء هدش لح ناتلام ناتدمآ سیا زفا

 دوخ یمرکلد و دیسارهن تالکشم زا

 ام" هزادنا هب نوچ « دیهدن تسد زا ار

 هدازا.دیراد ار تالکشم اب هلباقم تربت دز _
۰ 

 دودیمار ناتیگدنز ثاب رع

 شاب هتشاد دامتوا را هب

 ساما ناتناتسود تسشما

 یاهتاتالسامتشهبندرا دلوتم اب یاهدنااس الییا ِ ِ

 ۳ را بس یژرنا . تشاد .دبهاوح

 دوشبح نانیظش تبقف وم یلو اینک تب مییصت دخا رد

 ۳ تشهوودیدرتنودب «دیتفرگ میمصن یتقو
 دوخ .تالیبهحت یاهده . دینک یلمع ارنآ
 ید توش ٌمل . دنهدیم هبادا ار

 سس هجا ۷ و
 ب0 ۱۳

 ۳ 3... ی ی فى
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